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Contributie 2021:  € 32,50 (alleenstaanden);       € 54,00 (echtparen)  
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 Opzeggen van het lidmaatschap bij het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur 
Utrecht kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het kalenderjaar met een 
opzegging-termijn van één maand, dus voor 1 december. 

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-
schapsgeld vindt niet plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid. 

Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling 
bijgehouden in een ledenbestand. Het bestuur geeft veranderingen in de 
persoonsgegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Zwolle en 
omgekeerd. 
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Bestuur PCOB-afdeling Dordrecht 
 
 

Dhr. C.J. den Dopper  
voorzitter, afgev.  WMO 
 Jupiterlaan 18 
3318 JC  Dordrecht 
Tel: 078-617 00 05  
cjdendopper@gmail.com  

Mw. G.J.van der Veer-Groeneveld  
Secretaresse 
Dubbelsteynlaan-West 44 
3319 EL Dordrecht 
Tel: 078-616 12 20 
gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl 

Mw. T. Oostenrijk-Baron 
2e voorzitter / WMO / Lief & Leed 
Werf van Gips  276 
3313 DD  Dordrecht  
Tel. 078-8448 102   
t.oostenrijk5@upcmail.nl    

 Mw.W.Berrevoets-Oudenaarden 
redactie Contactblad 
Haringvlietstraat 93  
3313 EB  Dordrecht  
Tel: 078-616 33 95  
wiloudenaarden@upcmail.nl 

 Dhr. J.J. van den Hoek 
  penningmeester 

Hortensiastraat 24 
3319 HE  Dordrecht 
Tel:  078-843 40 69  
jjvdhoek@gmail.com  
Rek nr: NL60 INGB 0004 1255 14 
t.n.v.  PCOB-Dordrecht 

Dhr. J.N. Bogaards 
Ledenadministratie 
Azobé 201 
3315 NR Dordrecht 
Tel: 078-616 68 24 
nicobogaards@upcmail.nl 

 Melden van adreswijziging, van 
overlijden en bij opzegging 

Mw. C. Fontijn 
Eindredacteur 
Weizigtweg 301 
3314 JJ  Dordrecht 
Tel. 078 631 59 24 
Jhfontijn51@gmail.com 
 

Dhr. T.A.. Wor    (geen bestuurslid) 
Acquisiteur PCOB-blad 
Maaskant-erf 215 
3315 KR Dordrecht 
Tel. 06 13 730 642 
heoworddt@hotmail.com  

contactpers.  “Lief en Leed” 

Mw. Annet Olijve 
Frans Lebretlaan 86 
3314 EE  Dordrecht 
Tel: 078-613 00 83 

Doorgeven van Lief & leed 

Contactpersoon bezorging  bladen 

Fam. A. den Houter 
Bakema-erf 155 
3315 JC  Dordrecht 
Tel. 078-613 98 28 
E-mail: a_denhouter@hetnet.nl 

 
  

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
mailto:wiloudenaarden@upcmail.nl
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VAN UW VOORZITTER 

Wanneer u dit leest ligt de herdenking ven 4 en 5 mei  weer achter ons. Ook 
dit jaar corona-proef herdenken en vieren zonder aanwezigheid van publiek 
tot groot verdriet van nabestaanden en latere generaties. 

Op internet las ik een gedicht dat een vergelijking trekt met deze 
coronaperiode: 

 
  

 
april-mei 1945         april-mei 2020 

1945 

Midden in de oorlogsnacht 
hunkerden we naar wat licht. 
Een strijd die ons veel onheil bracht;  
deed deuren van de vrijheid dicht. 
Vervolging en gevaar in 't land, 
vernieling, dood,  onzekerheid. 
De vijand sloeg met harde hand, 
men was als mens zijn vrede kwijt. 

Maar toch brak de bevrijding aan, 
want God laat nooit alleen. 
Hij blijft in onheil naast ons staan, 
het is vol wond'ren om je heen 

2020 

Midden in de corona nacht 
zoeken we samen naar wat licht. 
Als alles op bevrijding wacht 
lijken vele deuren dicht. 
Als overal de stilte spreekt. 
berichten wie zijn heen gegaan. 
Een zekere vrijheid ons ontbreekt 
en je alleen moet blijven staan,  

toch breekt eens de bevrijding  door 
want God regeert ons leven. 
dan zingen we: God gaat ons voor 
en zal ons steeds Zijn liefde geven 

Diny Beijersbergen-Groot 

Goed nieuws hoorden we over de verruiming van de basismaatregelen vanaf 
19 mei, zoals meer binnensporten, recreatie buiten, dierentuinen, 
attractieparken en openluchttheaters. Ook de terrassen mogen langer open 
en er mag naar het buitenland gereisd worden, afhankelijk van de daar 
geldende regels.  Op 1 juni vernemen we wat stap 3 voor mogelijkheden geeft. 

 

Cor den Dopper,  
Voorzitter 
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Rijbewijskeuringen CBR in Dordrecht 

Dordrecht - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is 
nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs 
(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts 
moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in ADD 
Business Point Dordrecht op woensdag 2 juni, woensdag 9 juni, woensdag 16 
juni, woensdag 23 juni en woensdag 30 juni medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.  

Automobilisten tot 75 jaar betalen € 70,00, vanaf 75 jaar € 50,00 

Afspraak maken 
Afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:. In een 
straal van 10 km zijn ook nog 4 andere plaatsen waar men terecht 
kan. Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.  

De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden 
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden.     

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheids-verklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg . 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas 
een afspraak maken voor de keuring. 
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. 
Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het 
CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van 
Regelzorg. 
  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Hoe zit het? Is de kans op bijwer- 
kingen kleiner na de 2e coronaprik? 
Publicatiedatum: 11 mei 2021 

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het 
moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij het 
antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: is de kans op 
bijwerkingen kleiner na de 2e coronaprik? 

Bijwerkingen onder vergrootglas 
De bijwerkingen van de coronavaccins houden de gemoederen bezig. Zo zou 
het AstraZeneca-vaccin trombose veroorzaken, waardoor er al eens werd 
gestopt met het toedienen van dit middel. Het pas in gebruik genomen 
Janssen-vaccin krijgt meteen dezelfde kritiek, waarna ook hiervoor een 
prikstop wordt ingesteld. Inmiddels worden beide vaccins weer gebruikt, maar 
de eventuele bijwerkingen liggen nog altijd onder een vergrootglas. 
Bijwerkingencentrum Lareb stuurt daarom elke week een update over de 
kwalen die zijn gemeld naar aanleiding van vaccinatie. 

Bijwerkingen na 2e prik 
In een van de uitgebrachte weekoverzichten wordt ingegaan op de kans op 
bijwerkingen na de 1e en 2e prik. Ontstaan dit soort klachten bijvoorbeeld 
minder snel na een 2e prik, omdat het lichaam door de 1e prik al een beetje 
heeft kunnen wennen aan de stoffen uit het vaccin? Heel stellig kunnen ze hier 
bij Lareb nog niet over zijn, vertelt directeur Agnes Kant.  

“We doen hier in Perspectief van ouderen, eigen regie en participatie nu 
onderzoek naar.” Volgens Kant is het niet duidelijk wanneer Lareb de eerste 
resultaten van dit onderzoek zal presenteren.  Van de 4 vaccins die nu zijn 
goedgekeurd moeten er drie 2 keer worden ingespoten voordat iemand 
maximaal beschermd is. Alleen in het geval van Janssen is 1 prik afdoende. 

Bijsluiters 
Hoewel het nog niet met heel veel zekerheid te zeggen is of een 2e prik 
doorgaans meer of minder bijwerkingen veroorzaakt, kunnen de bijsluiters al 
wel wat duidelijkheid verschaffen. “Na de 2e vaccinatie met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech ervaren meer mensen bijwerkingen, blijkt uit de bijsluiter. 
Deze bijwerkingen kunnen ook heviger zijn dan bij de 1e vaccinatie.  
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Het gaat hierbij vooral om klachten zoals koorts. Deze klachten ontstaan 
meestal op de dag van vaccinatie en verdwijnen meestal binnen enkele dagen. 
Ook na de 2e vaccinatie met het vaccin van Moderna lijken er meer 
bijwerkingen te zijn in vergelijking met de 1e vaccinatie”, staat er op de 
website van Lareb. Bij AstraZeneca is juist het tegenovergestelde te zien: na 
prik 1 treden doorgaans meer bijwerkingen op dan na de 2e prik. Het is dus 
afhankelijk van het vaccin of de 2e prik – voor zover bekend- voor meer of 
minder bijwerkingen zorgt dan prik 1. 

Veelgenoemde bijwerkingen zijn pijn op de prikplek, spierpijn, hoofdpijn, pijn 
in gewrichten, vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen als trombose komen niet 
vaak voor. 

Raad van Ouderen schrijft de  
informateur een brief 

De Raad van Ouderen pleit ervoor om de 
samenleving ouderenvriendelijk te maken, de kwaliteit van leven van 
ouderen te bevorderen en een sociaal en financieel houdbaar stelsel van 
wonen, welzijn en zorg te realiseren. De Raad heeft in een brief aan de 
informateur meerjarenplannen daarvoor geadviseerd. 'Deze plannen komen 
niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten goede’, 
schrijft de Raad.  

In deze brief komen o.a. de volgende punten aan de orde: 

• Perspectief van ouderen, eigen regie en participatie 

• A.  Meerjarenplan ouderenhuisvesting 
- Levensloopbestendige woningen 
- Geclusterd en gemeenschappelijk wonen 
- Woningaanpassing 
- Woonomgeving 
- Meerjarenplan ouderenhuisvesting 

● B. Plan houdbare ouderenzorg 
- Sturing -  Preventie 
- Ouderzorg in de wijk 
- Woonzorgcomplexen 
- Verpleeghuiszorg 
- Plan houdbare Ouderenzorg 
De volledige brief is digitaal op te vragen bij de voorzitter 

 
 



  

 
 
 

 
  



  

 
 
 

 

 

Lid zijn van de 
 
 

 
     

 wil zeggen: 

• De bond die opkomt voor alle senioren in Nederland 

• Landelijke beleidsbeïnvloeding op thema’s :  
Zorg & Welzijn en Financiën   

• lokale belangenbehartiging op thema’s:  
- Zelfstandig en veilig wonen voor senioren 
- Gedeelde verantwoordelijkheid voor  

ouderen zorg & welzijn 

• Korting op uw zorgverzekering 

• maandelijks interessante bijeenkomsten 

• U ontvangt 10 keer per jaar ons maandblad  
“Ontmoeting” + het landelijk blad “KBO-PCOB” 

• Hulp bij Belastingaangifte  
 

 Bent u al lid van de PCOB ? 
 Nee ? Geef u dan nu op als lid, tel.  078 616 68 24 of   
     mail naar: nicobogaards@gmail.nl  
 

 Ja, u bent al lid ! Fijn, maar weet u dat u ook onze 
 plaatselijke afdeling kunt steunen met een gift op  
  bankrekening: NL60 INGB 0004 1255 14 
 t.n.v. Prot .Chr. Ouderenbond afd. Dordrecht 

 (Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar) 
 

  

mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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Onderzoek KBO-PCOB: Meerderheid  
50-plussers wil coronavaccin 

Bijna driekwart (71%) van de 50-plussers die nog 
geen coronavaccin heeft gekregen, is zeker van plan die te gaan halen. Een 
deel (14%) twijfelt nog en de rest wil helemaal geen prik. Dit blijkt uit een 
enquête van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur 
KBO-PCOB: “(Social) media dragen bij aan de twijfel. Bij maar liefst 64 procent 
van de senioren veroorzaakt berichtgeving over het vaccinatiebeleid en 
vaccins onrust. Hier geldt dat er helder en eenduidig gecommuniceerd moet 
worden.” 

Van de mensen die een prik willen, of nog 
twijfelen, maakt het voor ruim de helft (55%) 
niet uit welk vaccin ze krijgen. Toch geniet 
BioNTech/Pfizer veruit het meeste vertrouwen 
(83%), gevolgd door Moderna (68%), Janssen 
(41%), AstraZeneca (40%) en het Russische 
Spoetnik V (15%). 
Vertrouwen 

Al is de vaccinatiebereidheid groot, bijna twee derde van de senioren (63%) 
heeft weinig vertrouwen in het vaccinatiebeleid van de Nederland-se 
overheid. Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Dat lage vertrouwen is met 
name te vinden in de groep 50 tot 64 jaar, waar ruim driekwart dit zo voelt. 
Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat veel mensen uit deze groep nog 
niet gevaccineerd zijn en het nog onduidelijk is wanneer wel. Ook hier is goede 
communicatie op zijn plaats.” 
Dat communicatie belangrijk is blijkt dan ook. Ruim de helft (51%) van de 
senioren is ontevreden over de informatievoorziening. 
Oude normaal 
Om de samenleving weer naar wat meer “normale samenleving” te brengen, 
ziet slechts een kwart (27%) de (zelf)tests als een oplossing. Daarentegen 
wordt er als mogelijke oplossing positiever (60%) naar het coronapaspoort 
gekeken. Ook is een grote meerderheid (67%) bereid om op jaarlijkse basis, 
net als bij de griepprik, een coronavaccin te halen. 
Onderzoek 
Het onderzoek is in de periode van 15 april tot en met 18 april gedaan. Aan 
het onderzoek hebben 2042 senioren deelgenomen, vanaf een leeftijd van 50 
jaar en hoger. 
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Straf samenwonen niet af met de 
kostendelersnorm 

Een lagere uitkering als je met meerdere 
volwassenen in één huis woont, zoals nu al in de bijstand geldt, leidt ertoe 
dat mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen. 
Afschaffen dus, bepleiten Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB, Kitty Jong van vakbond FNV en Lucía Lameiro García van het 
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten. 

Zes jaar na het invoeren van de kostendelersnorm zien we de effecten: meer 
armoede. Het slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat de maatregel overeind 
blijft, en ook ingevoerd wordt voor álle AOW’ers. Want dan is de sociaal-
economische ramp helemaal niet te overzien. 

De kostendelersnorm is een bezuinigingsmaatregel. De regel werd in 2015 
ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere 
volwassenen in één huis woont. Je volwassen zoon of dochter boven de 21 
jaar, je broer of zus, je oude oom of tante, vader of moeder. Hoe meer 
volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager de uitkering. Het idee erachter is 
dat je kosten kunt delen als je samen een huishouden gaat vormen. 

Dit blijkt niet zo simpel te zijn. Het rapport Kansrijk Armoedebeleid laat zien 
dat de financiële voordelen van samenwonen vaak veel te ruim worden 
ingeschat. Met als gevolg dat meer mensen in de armoede belanden en soms 
zelfs op straat terechtkomen, omdat vrienden hen geen onderdak durven 
bieden uit angst gekort te worden. 

Mantelzorgboete 
Voor de grote groep gepensioneerden met volledige AOW werd de norm 
destijds, na zware maatschappelijke druk, geschrapt. Over de 
‘mantelzorgboete’ die ouderen zou korten op hun AOW was terecht veel te 
doen, mede omdat het mensen ontmoedigt om hun oudere familieleden in 
huis te nemen om voor hen te zorgen. Ook zet het een streep door nieuwe 
woonvormen met een groep AOW’ers bij elkaar (denk bijvoorbeeld aan een 
seniorenhofje). 
Het onderwerp is actueel tijdens deze verkiezingen. Sommige partijen pleiten 
voor het afschaffen van de kostendelersnorm en hebben daarvoor ook 
voorstellen gedaan in de Tweede Kamer.  
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Wethouders van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam stellen dat de 
kostendelersnorm de woningnood verergert. Ze willen de maatregel 
vervangen door alternatieven. Geen enkele partij heeft in haar 
verkiezingsprogramma staan dat ze vasthouden aan de kostendelersnorm of 
deze zelfs voor de AOW’ers gaan invoeren. En dat is logisch: impopulaire 
maatregelen staan doorgaans niet in verkiezingsprogramma’s, en 
gepensioneerden vormen een grote kiezersgroep. De invoer destijds was ook 
geen wens die voortkwam uit verkiezingsprogramma’s, maar uit de 
onderhandelingen. 

Nu er in de coronacrisis zoveel overheidsgeld wordt uitgegeven, zoeken 
politieke partijen naarstig naar nieuwe, extra mogelijkheden om geld te 
besparen. Politieke partijen kijken daarbij graag naar het Centraal Planbureau. 
Dat heeft destijds op verzoek van het ministerie van sociale zaken de 
kostendelersnorm voor gepensioneerden doorgerekend en ziet daarin geen 
bezwaar voor het invoeren. Het levert miljoenen op voor de staatskas. 

Meergeneratiewoning 
Maar het zet meteen een streep door bijvoorbeeld een meer-
generatiewoning. Een toekomst die veel families graag willen, waarin voor 
elkaar gezorgd wordt, zal door de kostendelersnorm niet meer financieel 
haalbaar zijn. 
Het zou te gek voor woorden zijn als de kostendelersnorm in de bijstand 
overeind blijft en voor álle AOW’ers wordt ingevoerd. Een maatregel 
waartegen enorme weerstand bestaat komt dan alsnog op de 
onderhandelingstafel. En dat in een tijd dat we juist willen aanmoedigen dat 
we meer zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. 

Het laatste wat je wilt, is dat ouders en hun volwassen kinderen of 
familieleden die graag bij elkaar willen wonen voor gezelschap en zorg, 
hiervoor terugschrikken vanwege de kosten. Of nog erger, dat degenen die er 
desondanks toch voor kiezen, in financiële problemen komen. 
Daarom onze oproep: schaf de kostendelersnorm in de bijstand af, en voer 
hem via de achterdeur van de onderhandelingen voor geen enkele groep in. 
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Het RIVM waarschuwt voor valse e-mail 
uitnodigingen voor coronavaccinatie 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, RIVM, waarschuwt dat er een valse e-
mail in omloop is waarin de ontvanger zogenaamd uitgenodigd wordt zich te 
laten vaccineren. Maar het RIVM laat weten dat de mail niet van hen afkomstig 
is en adviseert ook om op geen enkele manier op de uitnodiging in te gaan. 

Vaccin tegen betaling 
In de mail worden mensen namens het RIVM uitgenodigd voor een vaccinatie 
tegen betaling en dat de aanvraag in behandeling is bij Medicorps. Waar de 
mail vandaan komt is niet bekend. Het instituut vermeldt ook dat het in de 
vaccinatiecampagne niet samenwerkt met Medicorps. 

Ga er niet op in! 
Hoewel het nog onduidelijk is wat er gebeurt als mensen doorklikken of bellen 
naar het nummer, lijkt het erop dat de afzender geld buit wil maken of op zoek 
is naar persoonlijke gegevens. Heeft u een bericht ontvangen? Dan kunt u 
melding maken van fraude via de Fraudehelpdesk. 

Uitnodiging alleen per brief en vaccin is gratis 
Het RIVM laat weten: uitnodigingen voor een vaccinatie worden alleen per 
brief verzonden. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging via hun 
werkgevers en mensen die door de huisarts worden gevaccineerd krijgen de 
uitnodiging van de huisarts. En u hoeft ook niet te betalen voor een 
coronavaccinatie. 

 (Bron: Nu.nl, RIVM) 

 
 
 
GELEZEN: 
De ter dood veroordeelde mag een laatste wens doen. 
‘Wat wilt u hebben?’ Vraagt de gevangenisdirecteur hem. 
‘Ach, directeur, ik had graag een portie verse bramen.’ 
‘Tja, maar die zijn er nu niet meer. Die zijn er alleen in de 
zomer!’ ‘Dat geeft niet. Ik wacht wel!.’ 
  

 

  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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Mutaties PCOB leden  5 april 2021 tot en met 8 mei 2021 
 

Verhuisd:  
➢ 2 mei 2021: Mw. A. van Bemmel-Dekker van Koningstraat 104 naar 

Koningstraat 290 D K. 1.03 
➢ 10 mei 2021: Mw. H.M. Boot-Padmos van Tafelberg 67  

naar Dalmeyerplein 161, 3318 DB 

Overleden op: 
➢ 22-4-2021: Mw. A. van Berchem-Burgering in de leeftijd van 90 jaar 

Wij wensen een ieder heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Zieken: 
Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis,  
voor zover mogelijk van harte beterschap en veel sterkte bij hun ziek zijn. 

Huwelijks jubilea op: 
➢ 5 mei 2021: Fam. Hollemans 55 jaar 
➢ 3 juni 2021: Fam. Jelier 55 jaar 
➢ 30 juni 2021: Fam. Jasen 55 jaar 

Van harte gefeliciteerd met uw jubileum 

PCOB jubileum: 
➢ 1 juni 2021: Mw. J.M. Van Bruchem 25 jaar 

Van harte gefeliciteerd met dit jubileum 

Jarigen: 
Alle jarigen van deze maand feliciteren wij van harte met hun verjaardag  
en wensen u alle goeds toe voor het komende jaar. 

Aantal leden: 
Wij hebben momenteel 522 leden bestaande uit:  

➢ 280 personen (individuele leden) en 
➢ 242   personen (  121 echtparen) 

 
Nico Bogaards 
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Aan onze leden 
Langzamerhand zijn ook onze Contactbladen-bezorgers aardig 
op leeftijd gekomen.  Zo ook de mensen die de pakketten 
rondbrengen.  

Er zijn een aantal die het jarenlang trouw gedaan hebben            
(daarvoor hartelijk bedankt), maar nu hebben laten weten dat 
het niet meer gaat.  Ook daar hebben we vrijwilligers voor 
nodig, dus hebt u tijd, bent u nog aardig fit,  

HELP ONS!!! 
Al is het maar als reserve voor wanneer de noodzaak dringend 
wordt.   
Inlichtingen bij Nico Bogaards (bestuurspagina).                                                          
Het bestuur.  
 

Medewerkers gezocht voor Lief & Leed 

Annet Olijve, coördinator Lief & Leed heeft te kennen gegeven 

na meer dan 23 jaar per 1 juli a.s. haar taak neer te leggen.   

Ook Jan Deurwaarden, Corrie Popijus en Klara Heerema 

stoppen per 1 juli met hun bezoekwerk. 

We vragen nog vrijwilligers (m/v) voor Lief & Leed voor de 
volgende wijken: 

❖ (1)Binnenstad  & Krispijn, (2) Crabbehoff & Wielwijk,  
(3) Sterrenburg III, (4) Dubbeldam, (5) Stadspolders.  

❖ Verder zoeken we ook wat hulp bij koffie en thee 
schenken op de ledenmiddagen. 

Informatie of opgave bij Tea Oostenrijk, zie adresgegevens  
op pag. 2. 
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Onze vaartocht  

De datum van ons dagje uit is 29 sept. 2021.  Tenminste als minister De Jonge 
het goed vindt.  We zijn dan intussen allemaal  gevaccineerd. 

Een luxe lunchcruise over onze rivieren.  
Kosten voor leden €  50,- , 
voor niet-leden € 55,-.   

U kunt desgewenst bij mij in de bus gepast betalen, als het niet anders kan.   

Wacht met betalen tot het blad van eind augustus/begin september er is.  
Daarin zet ik een oproep tot betalen.  Als het doorgaat  moet ik wel het 
complete bedrag dan vooraf betalen, dus houd u daar rekening mee.  

Opstapplaatsen: 
9.00 uur: Stadskantoor   
9.15 uur: Talmaweg kasteel Crabbehof   
9.30 uur: Dubbelmonde   

Let alvast op, kom wat vroeger, we kunnen niet wachten want de boot moet 
op vaste vertrektijd gaan varen. Er kunnen 60 personen mee maar i.v.m. 
corona kan dat nog veranderen. Neemt u in elk geval een mondkapje mee 
want er komt nog een andere groep die mee gaat.   

Opgeven kan per e-mail, per brief of op mijn telefoon een SMS-je:  naam,  
tel.nr.,  adres, dieet, hoeveel personen, wie betaald voor wie extra evt.  

Wil Berrevoets-Oudenaarden Tel: 06 11 496 647 ( overige adresgegevens op 
pagina 2) of bij de fam. Blok tel: 078-87 96 156.  

Laten we hopen dat het eindelijk weer eens door kan gaan.  
Wil Berrevoets-Oudenaarden.  

 

 
14 
14 
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Het was zomaar een dag in april 
Zomaar even een doordeweekse dag, de warmte van de verwarming straalt in 
mijn gezicht en buiten sneeuwt en hagelt het steeds. Ja dat is april die doet 
wat hij wil. De korte broeken en de tuin stoelen zijn al een paar dagen 
opgeborgen, en we wandelen met rollator, pet, dikke jas en sjaal even tussen 
de buien door ons rondje buiten. Zo min mogelijk met de mensen praten op  
straat  en alleen gedag zeggen, met goede morgen of goede middag. Ja het is 
af en toe dolle pret als  de zon goed schijnt en de temperatuur stijgt iets. Dan 
trekken de mensen, die maanden en dagen binnen hebben gezeten, er volop 
uit. En uit onvrede lopen er dwarsliggers tussen, die niet luisteren en moe zijn 
van de aanbevelingen van de regeringen tot welzijn van ons allen. Zij willen zo 
graag een stip aan de horizon, zoals men perspectief noemt, om het leven 
weer te kunnen vieren en dan zonder avondklok.  

Want zij voelen zich geïsoleerd binnen de muren van hun thuishaven. Alleen 
moeder of vader mag met de hond na 21.00 uur naar buiten bij het baasje of 
bazinnetje aan het lijntje. Het is een heel gedoe met dat mondkapje en bril. 
Daar zouden ze ruitenwissers voor moeten ontwerpen en dan liefst niet van 
dat heen en weer gezwieber maar iets dat goed werkt. Én dat niet veel voor 
ons ouderen gaat kosten want we hebben het toch al zwaar genoeg. Kijk alleen 
eens wat we uitgespaard hebben aan kosten voor het knippen en krullen van 
de haren. In al die weken en maanden dat we niet naar de kapper konden. 
Maar eindelijk waren mijn baard en haren weer in goed banen geleid. De oude 
Ad was weer herkenbaar voor familie en buren want ze kenden me niet meer. 

Er waren er die zeiden: hebben we een nieuwe buurman. Als het enigszins kan 
zit er nog meer goeds in het vat, maar dat horen jullie wel. Let  op TV, radio en 
de krant. De laatste is het beste bij de tijd, want een dag voordat De Jong of 
Rutte gaan praten is de krant al op de hoogte van alle grappen en grollen die 
gaan komen. Ze verschijnen ook altijd met z’n drieën. Als de één het niet weet 
dan weet derde het met gebaren wel te tonen. Ze zeggen wel dat alle goede 
dingen bestaan uit drieën, dus doen ze het goed die drie in Den Haag. Nu, ik 
ga stoppen want het klokje van 10.00 uur gaat slaan en dan moet  ik naar 
binnen en het licht aan. Ik hoop dat we binnenkort elkaar weer mogen 
ontmoeten en begroeten zonder handje, met kapje op en een schone 
handdoek om de tranen die we dan krijgen van blijdschap op te vangen, na al 
die tijd dat ik jullie niet heb gezien en gehoord.                                        
Getekend: Zienswijze  AD 
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HOFJES IN DORDT 2 

In het vorige contactblad liet ik u reeds kennis maken met drie bekende 
Dordtse hofjes. Nu volgen de andere vier. 

Van Slingelandtshof of Arme Vrouwenhof 

Het bevindt zich halverwege de Vriesestraat en 
is het oudste hofje van het eiland. 
Opdrachtgevers waren Pieter van Slingelandt 
en zijn vrouw Cornelia van der Mee 
Roosenburgh,[1] ze lieten de 'geefhuisjes' in 
1519 bouwen voor de huisvesting van arme en 
oude vrouwen. Deze liefdadigheid kwam voort 
uit godsdienstige overtuiging. Tot ongeveer 
1930 waren de huisjes uitsluitend bestemd 
voor vrouwen van 60 jaar en ouder. Zij konden 

kiezen tussen een voor- of een achterwoning. Voor een voorwoning betaalden 
zij 300 gulden en voor een achterwoning 100 gulden huur per jaar. De huisjes 
in de Vriesestraat zijn nu winkeltjes, de achterhuisjes werden een tijd lang via 
het Leger des Heils verhuurd. Nu zijn de achterwoningen terug in beheer bij 
woningstichting Trivire, en worden zij verhuurd aan particulieren.  

Clara en Mariahof 

De hof is zeker de moeite waard om even bij stil te staan. Het heeft een 
gemeenschappelijk groen 
binnenterrein, met een grote 
sociale samenhang. In de 
Tweede Wereldoorlog werd de 
Vrieseweg zwaar getroffen door 
een bombardement dat 
eigenlijk bedoeld was voor Park 
Merwestein. De ingang van de 
Clara en Mariahof werd daarbij 
zwaar gehavend. De gebom-
bardeerde poortdoorgang is in 
1955 herbouwd. 
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Wie waren Clara en Maria? 

In 1880 liet de rijke koekbakker Marinus Kemp een hofje bouwen voor 
weduwen en vrouwelijke wezen. Het mochten geen arme sloebers zijn. Onze 
Marinus wilde dat de vrouwen, die geen eigen huis konden betalen, uit ‘den 
fatsoenlijken stand’ kwamen. Hij vernoemde het hofje met de negentien 
huisjes naar zijn derde vrouw Clara en zijn oudste dochter Maria. 

De Vereeniging 
Deze hof is gelegen tussen de Samuel van 
Hoogstratensingel en de Groenedijk. De Hof is 
ontworpen door H. W. Veth, Nederlands architect, 
winkelier en gemeenteraadslid van Dordrecht. De 
hof was het eerstehof van de half-kapitalistische, 
half-idealistische “Vereeniging tot Verbetering der 
Huisvesting van de Arbeidende Klasse”. Deze 
vereniging was één van eerste verenigingen voor 
sociale woningbouw in Nederland. De Vereeniging 
bestaat uit twee langgerekte blokken met ieder 21 
arbeiderswoningen. In 1917 kreeg het de naam de 
Vereeniging, maar daarvoor was het al bekend als 
de Viermolenshof. 

Hallincqhof 
De Hallincqhof was, na het aan de overzijde gelegen de Vereniging, het tweede 
woningcomplex van de ‘Vereeniging tot 
Verbetering der Huisvesting van de 
Arbeidende Klasse’. De woningen waren 
bestemd voor ‘gegoede arbeiders’ en hadden 
een huur van fl. 1,30 per week. Mensen zonder 
werk kwamen niet in aanmerking.  

Meest opvallend aan de Hallincqhof zijn de 
Jugendstil-versieringen op de kopgevels, die 
uit 1902 dateren. Kleurrijke met de hand 
geschilderde tegeltableaus met 
plantenmotieven, jaartalaanduiding met 
fruitstukken. De tableaus zijn gemaakt door 
tegelfabriek Holland uit Utrecht.        Bron: Internet 
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Appelchips met scherpe randjes 
Een column van Tinkebell   

Een van mijn eerste (zeer tijdelijke) baantjes was in een over-de-datum-zijnde-
appelchips verwerkingsfabriek ergens in een dorp in Zeeland. Ik herinner me 
nog goed dat, toen we in het busje van het uitzendbureau stapten, niemand 
van de studenten wisten waar we precies naar toe gingen of wat we konden 
verwachten.  
                                                                                                                                             
Het eerste deel van de dag brachten we door in een soort loods met in het 
midden een grote container. Er werd een karretje binnengereden vol met 
zakjes appelchips van een of ander Duits merk. Allemaal over de datum. Onze 
opdracht was om al deze zakjes een voor een open te doen en leeg te gooien 
in de container. Een beetje een suf klusje en omdat er toch niemand keek, 
begonnen we al snel te dollen. Eerst proefden we van de chips. Het waren 
eigenlijk gewoon stukjes gedroogde appel. Daarna begonnen we die naar 
elkaar uit te spugen. We sprongen in de bak. Hielden een appel-spuug-gevecht 
en klommen er nèt op tijd weer uit voor iemand kwam checken hoe het ging. 
Na de middagpauze lag onze taak in een ander deel van de fabriek. Onze 
uitgespogen appelstukjes rolden over een lopende band en we moesten ze 
met de vlakke hand in stukken slaan. Niet te klein, maar wel zo dat je niet meer 
kon zien dat het ooit mooie schijfjes waren geweest. De chips hadden scherpe 
randjes en onze handen begonnen te bloeden. Ik zag de rode drupjes van ons 
allemaal op de lopende band vermengd raken met de appelstukjes. ‘Waarom 
doen we dit?’ vroeg ik aan een oudere man die hier duidelijk al heel lang 
rondliep. Hij keek me fronsend aan ‘Hebben ze jullie dat niet verteld? Dit is de 
appel voor in de cruesli en de muesli’, antwoordde hij. ‘Dit spul gaat de hele 
wereld over.’  

Tinkelbell doet verslag van haar obser- 
vaties  over wat er misgaat, over ons  
gedrag en onze normen. 
Met haar project Save the World wil  
ze de wereld redden.   
 

(overgenomen uit One World) 
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Eens komt de grote zomer 

Eens komt de grote zomer 
waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 

Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 

Dan zijn wij aangezeten 
in Gods verheven zaal, 
en zullen met Hem eten 
het eeuwig avondmaal. 
Dan schenkt de boom des levens 
ons vrucht in overvloed, 
en van de stroom des levens 
drinken wij daar met God. 

Dan zal het loflied schallen 
rondom de gouden troon, 
dan heffen wij daar allen 
met grote vreugde aan: 
lof zij en eer en sterkte 
de Vader en de Zoon, 
de Geest om al zijn werken 
zij lof van nu voortaan. 

Johann Walter (1496-1570) 
Gez. 288 uit Liedboek voor de kerken 1973 
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Herkomst gezang 288 
Ik mag graag als gedicht af en toe een gezang gebruiken 
omdat de woorden daarvan zo prachtig zijn. Soms zijn ze 
oorspronkelijk als gedicht geschreven en later door een 
componist op muziek gezet. De muziek van dit gezang De 
muziek is een contrafact op het oud-Duitse volkslied 
Herzlich tut mich erfreuen van Johann Walter. De melodie 
is 16e eeuws. Een contrafact is een lied waarbij de tekst is 
geschreven op een bestaande melodie. Vooral in het begin 
van de reformatie is hier veelvuldig gebruik van gemaakt. 

De vertaling in het Nederlands is van de hand van J. W. Schulte Nordholt.  
Johann Walter werd in 1496 geboren te Kahla (Thüringen). Bij zijn 

geboorte luidde zijn achternaam ‘Blankenmöller’, maar die naam werd 
gewijzigd toen hij in zijn jeugd geadopteerd werd door een familielid met de 
achternaam ‘Walter’. Hij bezocht de Latijnse scholen in Kahla en Rochlitz. Met 
Pasen 1517 schreef hij zich in als student aan de universiteit van Leipzig, waar 
hij ‘in Philosopiae Magistrum’ promoveerde. In Leipzig kwam hij ook in 
aanraking met de lutherse reformatie, en hij sloot zich daarbij al spoedig aan. 
Hij was kapelmeester aan de hofkapel te Torgau en te Dresden. Via liedbladen 
die begin jaren twintig van de zestiende eeuw verspreid werden, leerde 
Walter de liederen van Martin Luther kennen. In 1524 hielp hij Luther bij de 
samenstelling van het eerste Evangelische Koorgezangboek. Van zijn hand zijn 
ook de gezangen 19, 142, 165, 203, 331 en 375 in het Liedboek van de kerken 
van 1973.  

Samen met Konrad Rupff was Walter de muzikale raadgever van Luther. 
Walter verhaalde later dat hij met erg veel plezier vele uren met hem 
doorgebracht heeft en dat de reformator geen genoeg kon krijgen van de 
‘musica’. Vanaf 1529 werkte Walter als cantor en docent aan de Latijnse 
school van Torgau. Vanuit deze functie richtte hij een stadscantorij op, niet 
alleen voor de diensten in de stadskerk, maar ook voor die aan het 
keurvorstelijke hof. Luther zag in Walters cantorijpraktijk veel van zijn 
kerkmuzikale idealen verwezenlijkt. Behalve aan de meerstemmige Latijnse en 
Duitse kerkmuziek heeft Walter ook als dichter en componist belangrijke 
bijdragen geleverd aan het kerklied. De grote betekenis van Johann Walter 
voor de Duitse kerkmuziek blijkt uit de eretitel die hij na zijn dood ontving: 
Urkantor der deutschen evangelischen Kirche. Hij overleed in 1570 te Torgau. 

      Bron: Wikipedia en Compendium van het liedboek 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 266 

(de hallelujacommode) 
Vroeger stond in veel huiskamers een harmonium, ook wel “traporgel” 
genoemd. Tegenwoordig is het een bezienswaardigheid, waar zelfs een heel 
museum aan is gewijd.  
Reeds in de 19e eeuw werd het harmonium in bredere kring bespeeld en 
diverse componisten hebben er muziek voor geschreven, zoals Franz Liszt, 
Georges Bizet, César Franck en Max Reger. Gustav Mahler gaf het instrument 
zelfs een plaats in het symfonieorkest. Rossini ontwikkelde een zeer 
interessant en indrukwekkend geluid door in zijn Petite Messe Solennelle 
(1864) de solisten en het koor te laten begeleiden door een harmonium en 
een piano. Een heel aparte en prachtige combinatie. Voor de lezers onder ons 
die over internet beschikken kan ik van harte aanbevelen deze mis eens te 
beluisteren.  

In de 20e eeuw kwam het harmonium op grote schaal terecht in de huiselijke 
kring voor het begeleiden van zang. Vooral in het protestante deel van 
Nederland en dit was mede de verdienste van Johan de Heer. Zelf had hij een 
klein kistorgeltje dat hij overal gebruikte om te evangeliseren en waarmee hij 
tevens veelvuldig op de radio viel te beluisteren.  

Ook bij ons thuis stond een harmonium. Dat het stond was op zich al een 
wonder want door de kolonie houtworm die aan de onderkant huisde, was 
het een mirakel dat het orgel niet door de kamer liep. Maar het speelde en dat 
was het belangrijkste. Om  te kunnen spelen moest je twee trappers met je 
voeten op en neer bewegen zodat de blaasbalgen zich vulden. Bij het ouder 
worden van een harmonium wilde nog weleens de kwaliteit van de 
blaasbalgen achteruit gaan en omdat het repareren of vervangen daarvan niet 
door iedereen te betalen viel, bleef er niets anders over dan maar wat harder 
te trappen. Als beloning kreeg je daar flinke kuiten van. 

Ook de banden die van de trappers naar de blaasbalg liepen wilden door 
slijtage wel eens breken zodat je met één trapper verder moest. Gelukkig was 
dit euvel vrij eenvoudig te repareren. Nu was er met die trappers van ons 
harmonium nog iets leuks. Bovenaan was een kleine opening die al spoedig 
ontdekt werd door onze kat die zich daarmee toegang verschafte tot het 
interieur van het harmonium. Op zich kon dat geen kwaad, maar we moesten, 
voor we gingen spelen, wel altijd even kijken of de kat niet in het orgel zat. 
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Vooral mijn moeder speelde voortreffelijk en ik heb er zelfs nog herinneringen 
aan hoe ik in de box mee stond te dansen op de maat van het Andantino van 
Beethoven. Regelmatig stonden we als gezin rond het harmonium en daarbij 
waren de bundels “Kun je nog zingen, zing dan mee” en “Johan de Heer” 
favoriet. Ook mijn vader was muzikaal en improviseerde veel, maar soms 
speelde hij op cijfers. Dit was een uitvinding van Johan de Heer voor mensen 
die het notenschrift niet machtig waren. Nadat mijn broer twee jaar orgelles 
had gehad, was ik op m’n tiende aan de beurt. Ik speelde toen al aardig uit m’n 
hoofd maar dat was bij Cor Visser, de organist van de Grote Kerk, uit den boze.  

Een strenge maar goede leermeester en na twee jaar speelde ik al licht 
klassiek. Doch spelend op het harmonium had ik een stille, grote droom, want 
diep van binnen was ik verliefd op de piano. Dat heerlijke grote klavier 
fascineerde me want op het harmonium kwam ik altijd toetsen tekort en kon 
ik onvoldoende mijn temperament kwijt. Toen ik een jaar of zestien was deden 
mijn ouders noodgedwongen het harmonium weg. Behalve algehele slijtage 
werd ook de niet uit te roeien houtworm dermate problematisch dat de rest 
van het meubilair gevaar liep. Enkele jaren later kwam er een elektronisch 
orgel voor in de plaats, maar niet voor ik van m’n eerste verdiende geld een 
piano had aangeschaft. 

In de kerk hielden we met de jeugd Johan de Heer avonden. Dat deden we bij 
iemand die een orgel of piano in huis had en zo kon het dus gebeuren dat bij 
ons thuis de twee kamers uitpuilden van de jongelui. Als de pastorie aan de 
beurt was, gingen we met z’n allen naar boven naar de speeltafel van het 
kerkorgel en begeleidde de dominee daarop de zang. Ook in de diverse zalen 
van de kerk stonden harmoniums; waarschijnlijk erfstukken van overleden 
gemeenteleden. Ze kwamen goed van pas tijdens vergaderingen en 
catechisaties want bij ons in de kerk werd veel gezongen.  

Een instrument met zo’n lange geschiedenis heeft vaak vele, soms 
oneerbiedige, bijnamen. Ik ben eens op zoek gegaan en kwam er heel wat 
tegen. Misschien zitten er voor jullie wel bekenden bij.  
Zo is daar de juichkist, de psalmenpomp, de psalmenzaag, het huilorgel, de 
hallelujacommode, de cirkelzaag des geloofs, de klaagwilg, het jammer-hout, 
het hijgend hert (naar een oude berijming van Psalm 42) en de gereformeerde 
hometrainer (vanwege het geestelijke repertoire en door het pompen op de 
pedalen). Persoonlijk ga ik voor de hallelujacommode!  

        Cobi Fontijn 
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Steden raden 
Het eerste raadsel krijg je als voorbeeld cadeau. Veel puzzel plezier! 
 Zuid-Holland 
1. Er zijn veel wegen die naar Rome (Leiden) 
2. De burgemeester zou ‘n boom planten, maar het gat liet hij door z’n    … 
3. Bij nood moet de kapitein de bel op het …… 
4. Weg met de suikerpot! Ik hoef mijn thee niet …… 
5. Zijn al die planken even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas ….. 
 Zeeland 
6. Ze hoeft slechts in de zon te zitten en ……. 
 Overijssel 
7. Met een klamboe heb jij de ……. In plaats van zij jou! 
 Utrecht 
8. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij …….. 
9. Als mijn fiets kapot is, ……. 
 Noord-Holland 
10. Op een varkenshuid zit haar, maar op een palingvel zit ……. 
11. Toe de klei op was, kon men gelukkig nog en tijd met …… 
12. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender  als ik 

met ………. 
13. Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele volk was het er mee eens, 
 want Anna was    
 Noord-Brabant 
14. Dat gaat ……   Bosch toe, zoete lieve Gerritje 
 Gelderland 
15. Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij 
 thuiskomst een …… 
16. Hij kan slecht een bal vangen, maar het scheelde nu weinig of hij … 
 Friesland 
17. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één …. 
18. Toen bleek dat zijn baard vals was, zei het kind …… 
19. Ik vertrouw de nieuwe dokter nog niet zo. Ik denk dat ik nog naar de 
20. De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de  ……. 
 Drenthe 
21. Een  …..  is beter dan een vuile rivier 

De oplossing kunt u vóór 15 juni opsturen naar de redactie. 
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VRAAG & ANTWOORD 

Wel, er viel in het vorige contactblad heel wat te puzzelen.  Die met de 
plaatsnamen was buitengewoon moeilijk. Ik was er zelf niet uitgekomen. 
Toch waren er goede inzendingen. Knap hoor!  

Dat waren mw. Idsinga, dhr/mw B. de Jong, L. Holster-Jabaai,  
mw T. Koppelaar, mw Idsinga, fam v d Nadort. 
Na trekking gaat het bloemetje naar B. de Jong.  

Ik heb weer iets uit onze kindertijd: Wie schreef het volgende gedichtje? 

 

Een houtworm zat in een keukenstoel 
En at, en at, een heleboel 
En op die stoel zat tante Mien 
Ze had de houtworm nooit gezien 
Die at maar door en at maar door 
Totdat het krikte en krakte 
En tante Mien om kwart voor tien 
Pardoes door de stoel heen zakte………… 

 

 

 

De oplossing kunt u vóór 15 juni opsturen aan de redactie. 

Veel oplosplezier,  Wil.  

 
 
 
Oplossing puzzels van mei 
De oplossing van Vraag & Antwoord was: De nieuwe kleren van de keizer  

De oplossing van de woordzoeker was: Aanhangwagen 

De oplossing van de plaatsnamen was: 
Monnikendam, Bodegraven, Zwijndrecht, Bloemendaal, Elspeet, Dodewaard,   
Zandvoort, Eibergen, Utrecht, Hindelopen, Boskoop, Heerhugowaard,   
Bruinisse, Winterswijk en Rotterdam. 
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OP DE VENSTERBANK 
Zoals in het vorige Contactblad aangekondigd, zetten we ook deze maand een 

exotische plant op onze vensterbank. Ditmaal weer 
één die vrucht draagt, hoewel deze (van de 
kamervariant) niet eetbaar is. 
 
Het is het Sinaasappelboompje. 
Haar Latijnse naam is CITRUS SINENSIS. Aan haar 
verwant is het Citroenboompje= CITRUS LIMON. 
Beide zijn uit de familie Rutaceae of Ruit-achtigen. 
Zij zijn afkomstig uit Zuidoost Azië en Japan. De 
Citrus Limon wordt echter niet gekweekt als 
kamerplant. 
Voor onze vensterbank houden we het dus op het 

Sinaasappelboompje. 
 
Zoals alle Citrusgewassen houdt zij van licht en zon. Hoewel u dat niet moet 
overdrijven. 
Als ze bloeit moet u haar rijkelijk water geven en zo nu en dan besproeien. De 
bloemen, de bekende oranjebloesem, geuren fris en aangenaam en worden 
vaak in bruidsboeketten gebruikt.  
Zelf kunt u ook een Sinaasappelboompje 
kweken door een Sinaasappelpit te 
zaaien. Om hieraan vruchten te krijgen is 
een entingsproces gewenst en meestal 
niet succesvol. 
Het Sinaasappelboompje is erg gevoelig 
voor spint. 
 
An.   

 

 

 

 

 
  

Niets zo leuk als versprekingen. 
Wat dacht u van deze? 

“Ik heb er gevaccineerd naar 
gekeken.” 



  

 
 
 

 
  

Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweizer ziekenhuis ( alle locaties) 
Huisartsenpost: spoedeisend ( 1700-0800 uur)  
GGD Z-Holland ( waaronder DG Jeugd) 

Aafje zorglijn Telefoon: 
Curadomi ( Christelijke thuiszorg) 
Internos thuiszorg 
CIZ : centrum indicatie zorg regio Z-W 
Landelijk meldpunt Zorgklachten 
Zorgbelang ( Hoofdkantoor stadskantoor Utrecht)            

Geldenzo  Dordrecht Gemeente                                     - 
(contact via Sociaal wijkteam) 
Sociale dienst Drechtsteden 
Stichting MEE Drechtsteden, waaronder: 

- Sociale wijkteams  Tel: per wijk 
- Het Juridisch loket 

Rijbewijs keuring vanaf 70 jaar: Regelzorg 
- Kosten: € 50,- 

Coördinator belasting service 
- dhr A.A. Jongkind 
- mw. M.A.L. Wolff-Rammeloo 

Maaltijdservice Apetito 
     Ma  9-12 uur, di 9-12 uur, do 9-12 uur 

Alzheimer tel. Hulpdienst (09-23 u.) 
SOS Telefonische Hulpdienst 

Stichting Hip, hulp in praktijk Dordrecht 
Plus-Bus  info+ reservering 
     e-mail: bus@wielborgh.nl   

Opgave Lief en Leed,  mw. Annet Olijve 

Bezorging bladen:  Fam. Den Houter 
-      Drukkerij RAD. 

                      112 
         0900-8844 
           654 11 11 
           20 200 20 
           770 85 00 

          0900 8664 
  0900 258 2583 
            648 3838 
    088 789 1000 
    088 120 5020 
    088 929 4000 

                
    
            770 89 10 
            750 89 00 
 
        0900 80  20 

   088 23 23 300 
 
 
           691 21 13 
           616 05 96 

  
  0800 023 29 75 

          0800 5088        
    078 613 23 22 

            204 93 15  
     
    06 33 736 189 

            613 00 83 

            613 98 28 
            621 38 82 
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