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   CONTACTBLAD 34e  JAARGANG  NR 07-08 – JULI-AUG.  2021  
 
  

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Regelzorg 4 
Coronamaatregelen in het kort 5 
Kostendelersnorm afschaffen/ 
Digitale inclusie 

6 

Veiligheid voor alles 7 
Gesprek met de informateur 8 
Ledenadministratie 9 
Bezorgers/bezoekers gevraagd 10 
Vaartocht 11 
Doelstelling  -  beleid  -  evaluatie 12 
Boer op vakantie/ Het zomerkoninkje 13 
Vroeger 14 
Vakantiegroet/ Bijbelweetje 15 
Gedicht: De bruid 16 
’t Is waarlijk…….wonderbaarlijk 17 
Puzzel Wereldsteden 18 
Vraag & Antwoord 19 
Op de vensterbank/ Wist je dat? 20 

 

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. 
 

Kopij voor het maartnummer inleveren vóór  15 juni  2021 
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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
mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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VAN UW VOORZITTER 

Opening samenleving stap voor stap 
De coronacrisis is nog niet voorbij. Dagelijks worden er mensen ziek en 
moeten mensen naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd krijgen steeds meer 
mensen een vaccinatie. Dat is positief. En met toegangstesten kan er ook 
steeds meer. 

Opening samenleving 
De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met 
corona in het ziekenhuis liggen. Daarom wil het kabinet de 
coronamaatregelen stap voor stap loslaten. Dit gebeurt voorzichtig. Want als 
maatregelen te snel worden losgelaten, kan het aantal mensen met corona 
weer toenemen. 

Voorwaarden voor opening samenleving 
Hoe snel de stappen in het openingsplan worden genomen, hangt af van het  
aantal mensen met corona in het ziekenhuis. Hoe minder patiënten, hoe 
sneller het gaat. 

Stappen openingsplan (zie elders in dit blad) 
Hopelijk mogen we vanaf september of oktober weer een ledenmiddag 
organiseren. Dit is wel afhankelijk van de regels en voorschriften van de 
Stichting PZC met betrekking tot de locatie Dubbelmonde. U leest hier meer 
over in het maandblad van september a.s.   

Vrijwilligers  
Dat betekent dat we ook op zoek gaan naar vrijwilligers. Ook vrijwilligers 
voor de ledenmiddagen, zoals hulp bij koffie schenken, organiseren van 
ledenmiddagen, een ict’er die met de beamer en andere apparaten kan 
omgaan. Kortom uw hulp is belangrijk om de middagbijeenkomsten te 
kunnen blijven organiseren. Maar ook vrijwilligers die onze maandbladen 
willen bezorgen of reserve willen staan. 

Zie ook de advertenties elders in dit blad.  

Met hartelijke groeten, 

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 Dordrecht op 
twee verschillende locaties medisch laten keuren voor de verlenging van hun 
rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00 

Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
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.   Zie de volledige procedure in het maandblad van juni 2021.  

BEWAAR DEZE PAGINA OF DIE UIT HET VORIGE BLAD 

  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
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Kort overzicht coronamaatregelen 

In en om het huis 
Houdt u aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. 
• Ontvang thuis per dag max. 4 personen van 13 jaar of ouder. 
• Er mogen maximaal 4 personen in een groep ergens heen of iets 

ondernemen. U kunt dus met maximaal 3 personen die niet bij u in 
huis wonen iets doen. Of met mensen die bij u thuis wonen.  

Bijzondere gebeurtenissen 
• Er mogen maximaal 100 mensen bij een uitvaart zijn. 
• Er mogen maximaal 50 mensen bij een bruiloft zijn. 

Winkels en plekken die onder voorwaarden open zijn. 
De meeste plekken zijn onder voorwaarden open, zoals: 
• Winkels en warenmarkten zijn open.  Er gelden wel voorwaarden 

voor winkelen en boodschappen doen.  
• Mensen met een contactberoep mogen werken. U mag naar de 

kapper, een masseur of naar rijles.  
• Restaurants en cafés zijn open onder voorwaarden. De terrassen 

buiten van deze locaties zijn ook open onder voorwaarden. 
• Locaties voor sporten, zoals de sportschool, zijn open. Er gelden 

wel voorwaarden voor sporten.   
• Culturele locaties zijn open. Zoals musea, theaters, bioscopen, 

bibliotheken en concertzalen. Er gelden wel voorwaarden.  
• Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn open. Muziekscholen 

en centra voor de kunsten zijn bijvoorbeeld open. Er gelden 
wel voorwaarden.  

• Locaties voor recreatie zijn open. Zoals attractieparken, natuur-
parken en dierenparken zijn open en spellocaties voor een corrona 
vaccinatie.  
 

(Bron: Nu.nl, RIVM)  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/bruiloften
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/winkelen-en-boodschappen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/winkelen-en-boodschappen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen/regels-op-terrassen-buiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
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Schaf de kostendelersnorm af!    

Op het Plein, naast de Tweede 
Kamer, kwamen verschillende 
belangengroepen bijeen om hun 
ongenoegen te uiten over 
kostendelersnorm, beter bekend als 
de mantelzorgboete.  

Ook KBO-PCOB directeur Marcel 
Sturkenboom was aanwezig, waarin 
hij namens de seniorenorganisaties KBO-PCOB, FNV Senioren en NOOM een 
belangrijke oproep aan de aanwezige Tweede Kamerleden deed: “Schaf de 
kostendelersnorm af!” 

Gebruikers Netwerk slaat handen ineen voor digitale inclusie 

Twaalf belangenorganisaties, waar 
onder KBO-PCOB, slaan de handen 
ineen voor digitale inclusie. Het 
GebruikersNetwerk Digitale Inclusie 
zet zich in voor een samenleving 
waarin digitale informatie, diensten 
en producten toegankelijk, 
gebruiksvriendelijk en begrijpelijk 
zijn voor iedereen.  

Want digitale inclusie is nog lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Dit is 
bekend gemaakt op de internationale ‘Global Accessibility Awareness Day’ op 
20 mei j.l. 

 

 

 
  



  

 
 
 

 
  



  

 
 
 

 

 

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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VEILIGHEID VOOR ALLES 
 

Meekijken bij pinnen 
Let goed op als je pint. Criminelen proberen over de schouder mee te kijken 
om te zien welke pincode iemand intoetst. Bijvoorbeeld bij de kassa in de 
winkel of door vlak achter iemand te gaan staan bij een geldautomaat. Als ze 
je vervolgens ook je pinpas afhandig maken, bijvoorbeeld met behulp van een 
babbeltruc of door zakkenrollerij, halen ze zoveel mogelijk geld van je 
rekening. 
 

Waar moet je op letten? 
✓ Scherm bij het intoetsen van 

je pincode de toetsen af met 
je hand of portemonnee; 

✓ Staat iemand te dicht achter 
je, vraag dan om meer 
privacy; 

✓ Laat je niet afleiden tijdens 
het pinnen. 

 
Daarnaast is het goed de daglimiet voor het pinnen met je pas te beperken. 
Betaalvereniging Nederland adviseert daarnaast om zoveel mogelijk 
contactloos te betalen. Dan hoeft u meestal geen pincode in te toetsen en kan 
deze ook niet worden afgekeken. Veilig contactloos betalen zónder pincode is 
mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro. 
 

Ben je toch slachtoffer geworden? 
Meld verlies of diefstal van je betaalpas onmiddellijk bij je bank en laat je pas 
blokkeren; 
Doe altijd aangifte bij de politie.  
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Prettig gesprek met informateur Hamer 

KBO-PCOB is, samen met de seniorenorganisaties NOOM, ANBO en 
Koepel Gepensioneerden op gesprek geweest bij informateur Hamer. 
Ook Patiëntenfederatie, Alzheimer Nederland, de Raad van Ouderen en 
de Landelijke Cliëntenraad waren uitgenodigd. 

De informateur wilde graag twee zaken bespreken: 
 1. Wat moet er op de korte termijn gebeuren zodat ook ouderen goed 
  uit de afgelopen coronatijd komen? 
 2. En als ouderen weer wat meer perspectief hebben, waar moet dan de 
  aandacht naar uitgaan? 

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Er volgde een open en prettig 
gesprek. Bij deze twee zaken hebben we aangegeven dat 1. het weer mogelijk 
moet zijn dat ouderen kunnen “bewegen”. Dus dat ze veilig naar buurthuizen 
kunnen, waar bijvoorbeeld koffiemiddagen of bijeenkomsten worden 
georganiseerd. Maar ook dat de dagopvang en thuiszorg weer volledig 
beschikbaar is. Contact kunnen maken met anderen is zo ontzettend 
belangrijk. Niet alleen wij als ouderenorganisaties kunnen hierin een rol van 
betekenis spelen, maar ook gemeenten door alle openbare faciliteiten op orde 
te hebben. Ook ouderen zelf kunnen met gerichte ondersteuning bijdragen 
door stil te staan bij hun leefstijl. Daarnaast is ongelofelijk belangrijk dat het 
belang van mantelzorg wordt (h)erkend en gewaardeerd. 

Bij 2., over perspectief, is het belangrijk dat er ook echt perspectief is. Denk 
bijvoorbeeld over inkomen en koopkracht, maar ook over beschikbare zorg en 
wonen. Dit is iets wat je op landelijk niveau moet regelen. Een 
Ouderenakkoord waarin de urgentie van een samenhangende aanpak wordt 
afgesproken en ook uitgevoerd zou fantastisch zijn.” 

KBO-PCOB, NOOM, ANBO en Koepel Gepensioneerden hebben zelf ook een 5 
puntenplan gemaakt en deze aangeboden aan informateur Hamer. 
Sturkenboom: “Deze punten moeten we op de lange termijn gaan 
organiseren. En heel belangrijk, (en daar moet de overheid nu al mee 
beginnen): praat niet alleen over senioren, maar praat ook met ze. Daar is 
vandaag een mooie eerste stap in gezet, hopelijk krijgt dit een vervolg wat de 
ouderen van nu verdienen.” 
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Mutaties PCOB leden  8 mei 2021 tot en met 12 juni 2021 
 
Verhuisd: 

➢ 31 mei 2021: Mw. B. Vroegop-Kwakernaak van Talmaweg 174 naar 
Dudokplein 134, 3315 HK (Geb. 02-10-1937) 

➢ 30 juni 2021: Mw. G. v.d. Kop van Keplerweg 161 naar Koningstraat 
268, 3319 PH (Geb. 09-10-1936) 

➢ 30 juni 2021: Fam. Van Spanje  van Mauritsweg 221 naar 
Atmosfeerstraat 96   

 
Overleden op: 

➢ 5-6-2021: Mw. J. de Jager-Roeland op de leeftijd van 95 jaar 
              (Geb. 7-10-1925) 
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. 

 
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  521 leden bestaande uit:  

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

 
Nico Bogaards 
 
 
 

 

 

 
  

Het zijn niet de bergen en dalen die het wandelen 

moeilijk maken,  

maar het is het steentje in je schoen. 

Bron: Druppels 
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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  

Op 29 september is de vaartocht afgesproken.  
Het ziet er naar uit dat het door kan gaan, als 
ik de berichten op de TV goed heb begrepen. 
Er is nog voldoende plaats.  Hier nogmaals alle 
gegevens. 

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 houdt 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, 
telefoonnummer, adres, dieet, hoeveel personen, wie betaalt voor wie  
extra evt.  

Wil Berrevoets-Oudenaarden Tel: 06 11 496 647 (de rest op de bestuurs- 
bladzijde ) of bij de fam. Blok tel: 078-879 6156.  

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

Er werd een brug gebouwd 
Daarop werd een brugwachter in dienst genomen. 

Aangezien deze wakkere borst betaald moest worden 
werd er een kassier aangenomen. 

Op de kassier volgde een boekhouder 
die had op zijn beurt de hulp van een typiste nodig. 

Toen moest er leiding komen 
dus benoemde men een chef. 

Maar …. aangezien je een chef niet in z’n eentje 
kunt laten aanmodderen 

werd er een hogere chef aangesteld. 

Die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich. 
Daarop volgde de benoeming van een directeur 

die na korte tijd een directie-assistent nodig had. 

Toen was alles zo ingewikkeld geworden 
dat een Raad van Bestuur in het leven werd geroepen. 

Deze besloot… dat er drastisch bezuinigd moest worden 
waarna….. de brugwachter werd ontslagen. 

(bron onbekend) 

Het lijkt een raar verhaal, maar toch…..? 
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BOER OP VAKANTIE 

Een boer gaat voor ’t eerst zonder de vrouw op 
vakantie en draagt zijn knecht op: “Bel me alleen als 
het ernstig is”.  Na een week belt de knecht: “Mijn 
schop is gebroken”. “Moet je me daarvoor lastig 
vallen?” valt de boer boos uit. “Waardoor brak die 
schop”? De knecht antwoordde: ”Dat gebeurde toen 
ik de hond begroef…” 
De boer: ”Is mijn hond dood? Hoe kwam dat?”  
“Doordat de stal afbrandde”. “Is mijn stal 
afgebrand?”, zegt de boer, “ja, dat kwam omdat er 
vonken van het voorhuis oversloegen”.  
“Verschrikkelijk”, zegt de boer. “Dus mijn stal en het voorhuis zijn in vlammen 
opgegaan. Maar mag ik dan weten hoe het met mijn vrouw is”?   
“Daar kan ik je in gerust stellen,” zegt de knecht, “die was al een dag na jouw 
vertrek met de buurman op vakantie”. 

Bron: onbekend 
 

 

 

  

 

Het zomerkoninkje 
Niet voor niets worden zij zomerkoninkjes 
genoemd, die heerlijke aardbeien, want nu 
de zomer nadert zijn ze weer volop te koop.  
Behalve lekker zijn ze ook ongelofelijk 
gezond. Zo zijn ze o.a. goed voor de 
bloeddoorstroming, hart- en bloedvaten, de 
bloeddruk en ze bevatten veel vitamine C  en 
weinig calorieën. Ook zijn ze een prima bron 
van vezels die goed zijn voor de 
spijsvertering. De aardbei is familie van de 
roos en er bestaan meer dan 600 soorten aardbeien. Als u de aardbeien 
wast, doe dit dan met het kroontje er nog op, ander zuigt de aardbei zich 
vol met water. In de koelkast blijven aardbeien drie tot vier dagen goed, 
maar om te eten zijn ze het lekkerst op kamertemperatuur.   

Bron: Internet 
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VROEGER…  
 
Ja, vroeger, héél vroeger was alles anders. 
We denken nu dat we overal veel voor 
moeten betalen, maar als je de lonen en 
prijzen van vroeger, héél vroeger, met 
elkaar vergelijkt, dan hebben we het nu 
HEEL goed!. Je leest b.v.: een auto kostte fl 

2000,- en benzine10 cent per liter. Maar wie had het geld ervoor om het te 
kopen?  
Nu betalen we rustig € 20.000 voor 
een auto en de benzine? Ongeveer € 
1,45 per liter en we rijden allemaal!! 

In onze tijd betekende HEMA: 
Hollandse Eenheidsprijzen Magazijn 
en een zakhorloge kostte daar fl 1,-. 
IJsco’s kostten 3 ½ of 10 cent. Een 
brief kon je voor 7 ½ cent versturen. In die tijd was het roken van een sigaret 
chic en interessant.  

Pot was om in te koken. Aids was het 
Engelse woord voor helpers. Een relatie had 
met zaken doen te maken en niet met een 
bed. Lat- en Lastrelaties kenden wij niet. Wij 
wisten niet wat eten uit de muur was. Gras 
betekende gras. De kleur rose had met 
baby’s te maken en homo betekende mens.  

Wij moesten het doen met wat we hadden 
of waren. Wij zijn de laatste generatie die 

dachten dat je een man moest hebben om een baby te krijgen.  
Geen wonder dat we soms zo in de war zijn en dat er een generatiekloof is. 
  

MAAR WE HEBBEN HET OVERLEEFD                                                                               
EN DAT IS EEN REDEN OM TE DANKEN. 

 
Bron: onbekend 
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BIJBELWEETJE      
Psalm 168 

Wat staat er in Psalm honderdachtenzestig?  Stel deze vraag aan iemand die 
iets van de Bijbel weet en hij zal u onmiddellijk vertellen dat die vraag niet 
klopt. Er zijn maar 150 Psalmen, dus Psalm 168 bestaat niet.  

Nu is het waar dat de vraag in geschreven vorm niet klopt, maar mondeling is 
hij wel goed. De vraag luidt namelijk: Wat staat er in Psalm 108 en 60?  
De verzen 8-14 van Psalm 108 zijn precies hetzelfde als de verzen 8-14 van 
psalm 60. Alleen in vers 10 zie je in de Nieuwe Bijbelvertaling een verschil: In 
Psalm 60 staat: ‘Filistea, juich mij toe’ en in Psalm 108: ‘Over Filistea klinkt mijn 
juichkreet’.  

In de berijming van het Liedboek der kerken is dat verschil niet te zien. Psalm 
60: 3 en 4 heeft precies dezelfde woorden en dezelfde melodie als Psalm 108: 
3 en 4.  

Bron: onbekend                                                         
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De bruid 

Het witte waas van madeliefjes 

op ’t helder groene gras 

en in de toppen van de bomen 

het rauwe kauwgekras. 

De jonge zwanen grijs en donzig, 

de koeten in de waterplas. 

Paars zijn de donk’re volle kaarsen 

in de kastanje boom. 

Lichtgroen de jonge dennenloten 

en bloesems wit als room. 

Is niet deez’ zomerrijkdom, 

als een gestolde droom? 

 

En door deez’  

zongewarmde laan 

mag ik als Henoch  

met U gaan. 

Zo tussen ’t hoge  

fluitenkruid 

voel ik mij Uw  

geliefde bruid. 

 

Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK……WONDERBAARLIJK 
NR. 269 

(Hup Holland hup) 

Hèhè, het is zover, we mogen weer meer. De reactie van het Nederlandse volk 
riep bij mij het beeld op van koeien die uitgelaten voor het eerst de wei ingaan.  
Massa’s mensen boeken gelijk een vakantie in het buitenland, inclusief alle 
mitsen en maren. We zullen het resultaat wel in september zien. Een groot 
deel van de bevolking loopt thans te hoop voor een vaccinatiestempel in het 
gele boekje. Ooit was er een rood boekje van Mao, maar van een geel boekje 
had ik nog niet gehoord. Er is een App in de maak en een QR-code zodat ik 
straks genoodzaakt ben een smartphone aan te schaffen. Toe maar, het kan 
weer niet op. Voorlopig zal er nog veel draaien om negatieve en preventieve 
testen want onbekommerd rondspringen is er nog niet bij.  

Ergens onderweg ben ik afgehaakt met de persconferenties. Het werd me 
teveel. Voor aanstaande woensdagavond heb ik een plekje op een terras 
gereserveerd voor drie personen. Omdat we niet alle drie uit één huishouden 
komen moeten mijn neef en zijn vrouw aan het ene tafeltje zitten en ik aan 
een tafeltje ernaast. Och, we zijn allang blij elkaar na zo lange tijd weer eens 
te zien. Hun kinderen zijn me inmiddels ontgroeid want op die leeftijd kan 
anderhalf jaar al gauw een halve meter opleveren.  

Als u deze column leest is het EK voetballen in volle gang. De verhitte 
discussies rond schermen op de terrassen lijkt voorbij maar dat weerhoudt 
niemand ervan hele straten op te fleuren 
met allerhande oranje zaken. Hoewel ik 
weinig verstand heb van voetbal, leef ik wel 
altijd mee met een WK en EK. Daartoe heb ik 
ooit een vlag met “hup Holland hup” aange-
schaft, een oranje sliert van veren (die 
gedurig in de rui is), een oranje petje (dat 
nodig in de was moet) en een toeter.  

Die vlag en sliert komen ergens aan m’n deur op de galerij te hangen want ja, 
iemand zal hier toch Oranje moreel moeten steunen. Bovendien moet je af en 
toe iets ondernemen om de veroudering wat af te remmen en saai worden 
kan altijd nog. Zo rijd ik hier vrolijk rond op een step waarmee ik een waar 
statement maak tussen al die rollators en scootmobiels. Ik bedoel maar!   

Cobi Fontijn 
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Welke WERELDSTEDEN staan hier ? 
 

01 LEONA CARB  01 ……………. 21 BRUG DE DING  21 ……………. 

02 GENE HANKOP  02 ……………. 22 SLOC WCAG  22 ……………. 

03 GRUMBAH   03 ……………. 23 MESTDRAMA.  23 ……………. 

04 TINGAS WOHN  04 ……………. 24 RISTA MACHT  24 ……………. 

05 CNOR NAASFISC 05 ……………… 25 JER BLIN   25 ……………. 

06 BING MAMHIR  06 ……………. 26 UW SCHAAR  26 ……………. 

07 NERO DIA JORIE 07 ……………. 27 BESTE KORA  27 ……………. 

08 NELD GARIN  08 ……………. 28 SMAAD KRAAG  28 ……………. 

09 WERK YON   09 ……………. 29 MUL PAAR KUUR 29 ……………. 

10 JAN GISAH   10 ……………. 30 KRAFT FURN  30 ……………. 

11 MOCH KOLST  11 ……………. 31 LOES SLAGEN  31 ……………. 

12 LOVI LOPER   12 ……………. 32 SNOEI GRAP  32 ……………. 

13 STAP DEEBO  13 ……………. 33 HET TRUC   33 ……………. 

14 MECH RESTAN  14 ……………. 34 DUPE BAST   34 ……………. 

15 PREEN WANT  15 ……………. 35 FLURD DOSES  35 ……………. 

16 RED MATTOR  16 ……………. 36 LUIS BANT   36 ……………. 

17 UM KOOS   17 ……………. 37 SINT WOHAN  37 ……………. 

18 TUTA CLAC   18 ……………. 38 AGA TONIS   38 ……………. 

19 DON NEL   19 ……………. 39 HAN POENGEK  39 ……………. 

20 NASI BOLS   20 ……………. 40 GOKBANK   40 ……………. 
 
De oplossing kunt u sturen naar de redactie vóór 10 augustus 2021.  
De redactie wenst u veel puzzelplezier! 
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VRAAG & ANTWOORD 
 
Het kindergedichtje “De Houtworm” werd  
geschreven door Annie M.G. Schmidt.  
Er was helaas niemand die het geraden had. 
 
Hier komt de volgende vraag over de kinderboeken.  
Welke 2 striphelden uit Gallië zagen altijd kans de Romeinse                                      
legioenen te verslaan?   
De oplossing kunt u vóór 10 augustus opsturen naar de redactie. 
                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

En dan hier de oplossing van de steden in het vorige blad: 

 

Na de trekking is het bloemetje deze keer 
voor Lies Bakker.       

Wil Berrevoets  
 

 
 

  

1 Leiden 8 Utrecht 15 Dodewaard 

2 Bodegraven 9 Lopik 16 Hattem 

3 Schipluiden 10 Aalsmeer 17 Hindeloopen 

4 Zoetermeer 11 Zandvoort 18 Sint Nicolaasga 

5 Tiengemeten 12 Monnickendam 19 Oudega 

6 Bruinisse 13 Heerhugowaard 20 Buren 

7 Muggenbeet 14 Naarden 21 Schoonebeek 
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OP DE VENSTERBANK 

Het is in de mode, of zo u wilt, de trend, om grotere 
kamerplanten in huis te halen. De plant, die deze 
maand onze aandacht heeft en in de rij van 
vruchtdragende exoten past, is de Banaan. 
Onze vensterbank is te smal om haar te huisvesten, 
maar in de kamer is vast wel een plaatsje te vinden. 

Haar Latijnse naam is MUSA NANA en is uit de 
familie Musaceae of banaanachtigen. Van 
oorsprong komt zij uit de subtropische gebieden 
van Zuidoost Afrika, Zuid Amerika en Azië. In 1829 
werd zij door de Engelsen naar Europa gebracht. 
Daarna werd zij als kamerplant gekweekt. 

Het grote blad ontrolt zich mooi groen, met een blauwige waas met 
purperrode vlekken. In juni/juli kan ze (met veel geluk) bloeien met geurloze 
bloemen. Onder gunstige omstandigheden kunnen zich vruchten ontwikkelen. 

Ze verlangt een lichte standplaats, niet in de felle zon. Als subtropisch gewas 
heeft zij behoefte aan een grote luchtvochtigheid, bij een temperatuur van 
18⁰ - 20⁰ C. In de zomer geeft u veel water en regelmatig voeding. Ook af en 
toe sproeien. Om te overwinteren is een kamertemperatuur van 10⁰ C 
voldoende en geeft u minder water. In onze droge huiskamers is sproeien ook 
in de winter aan te bevelen. 

              An. 
 

 

 
 

 
 
 

 bananen na rijst, graan en maïs het meest gegeten 

  voedsel ter wereld is 

 banaan het Arabische woord voor vinger is 
 men in Nederland per jaar samen wel 720 miljoen bananen eten 
 en één op de vijf Nederlanders elke dag een banaan eet 
 aan een bananentros wel 200 bananen kunnen zitten 



  

 
 
 

 
  



  

 
 
 

 
 



  

 
 

 

 
  

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 

mailto:bus@wielborgh.nl


  

 
 

 


