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

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Manifest seniorvriendelijke gemeente 4 
Verenigingsnieuws 5 
Goede zorg voor iedereen 6/7 
Regelzorg/advertentie 8 
Ledenadministratie 9 
Puzzel 10/11 
Onderzoek naar mantelzorgwonen 12 
Vaartocht 13 
Advertentie Lief & Leed/Bezorgers 14 
Dierenpesten 15 
Gedicht 16 
’t Is waarlijk…….wonderbaarlijk 17 
Vraag & Antwoord 18/19 
Op de vensterbank/Leuk weetje 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  13 september 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 

Wanneer ik dit schrijf, zijn de Olympische Spelen 
2020 In Tokyo afgesloten. Een jaar later dan oor-
spronkelijk in de bedoeling lag. Maar COVID-19 
gooide roet in het eten. 

Er we mogen een beetje trots zijn dat we als klein 
landje de 7e plaats hebben bereikt. Maar wat daarna ? Zijn de corona-
varianten  te beteugelen, wanneer de spelers en bezoekers terugkomen uit 
Tokyo, ieder naar hun eigen land? En te denken aan al die landen die geen of 
onvoldoende vaccinaties hebben om hun inwoners te beschermen? 

Juist vanwege de vakantie waarin tal van Nederlanders toch hun vakantie in 
het buitenland doorbrengen, is voor het bestuur nog te veel onzeker of we de 
bijeenkomsten weer kunnen opstarten. Daarbij komt dat we in de 
Biesboschzaal van het Zorgcentrum maar met maximaal 30 personen mogen 
komen. De zaal is verdeeld in 7 dubbele tafels met 4 stoelen. 

Wanneer het beleid ongewijzigd blijft, dan betekent dit dat we een lijst 
moeten aanleggen en op basis daarvan u kunnen uitnodigen. Dit houdt in dat 
u zich schriftelijk (per email) of telefonisch moet aanmelden en dat u bericht 
krijgt of u welkom bent op de middagbijeenkomst of op een wachtlijst komt 
te staan, zodat u voorrang krijgt voor een volgende bijeenkomst. 

Omdat op het moment dat dit blad gedrukt wordt en de zomervakantie nog 
niet voorbij is, kunnen we nog geen plannen maken voor september. Het 
bestuur komt eind augustus weer bij elkaar en hoopt in het nummer van 
oktober meer duidelijk te kunnen geven op welke wijze wij de komende 
bijeenkomsten gaan organiseren.  
Tenslotte wil ik nogmaals een dringend beroep doen om u aan te melden als 
vrijwilliger. Zie onze oproep elders in dit nummer. Ook in het komend jaar 
hebben we aanvulling in ons bestuur nodig, maar ook vrijwilligers zoals hulp 
bij koffie schenken, organiseren van ledenmiddagen, een ict’er die met de 
beamer en laptop kan omgaan en vrijwilligers die het maandblad kunnen 
bezorgen of bezoekwerk willen doen voor Lief & Leed..  

Met hartelijke groeten, 
Cor den Dopper,  
Voorzitter 
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Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente 

In het Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente doet KBO-PCOB 
aanbevelingen aan politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. 
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren 
steeds meer taken bij gekregen, die ze 
zelfstandig uitvoeren. Denk aan zorg, 
participatie en de fysieke leefomgeving. 
Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij 
raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil 
daarom politiek die dichtbij mensen is. En politici die weten wat er speelt en 
rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement. 

Speerpunt 1:  Mobiliteit en verkeersveiligheid 
Speerpunt 2:  Voldoende inkomen voor ouderen 

Lokaal armoedebeleid  
Speerpunt 3:  Ouderenwerkloosheid omlaag 
Speerpunt 4:  Toegankelijke openbare ruimte 
Speerpunt 5:  Welzijn en Zorg  

Goede ouderenzorg  
Samenspel tussen hulpverleners  

Speerpunt 6:  Passend en betaalbaar wonen  
Speerpunt 7:  Een veilige gemeente  
Speerpunt 8:  Digitalisering zonder uitsluiting  
Speerpunt 9:  Aandacht voor zingeving  

Heeft u suggesties of voorstellen voor een seniorvriendelijk beleid van onze 
gemeente met betrekking tot wonen, zorg en welzijn, laat het ons weten. 
Zodat wij dit als seniorbonden kunnen meenemen in de aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

 

 
 
 

  



  

5 
 
 
 

Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement 

Op 28 september vindt er een groot 
Online Inspiratie Evenement plaats. Alle 
leden van de KBO-PCOB zijn hiervoor 
uitgenodigd.  

Met verschillende trainingen, lezingen, 
leuke (digitale) groepsactiviteiten en 
natuurlijk een kleine borrel, belooft het 
een feestelijke dag te worden. Het gehele 

programma is vanuit huis te bekijken. Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur 
in uw agenda! Wilt u meer informatie over het Online Inspiratie Evenement? 
Ga dan naar de website of klikt op onderstaande link:: https://www.kbo- 
pcob.nl/tour/?utm_campaign=Verenigingsnieuws&utm_content=november
&utm_source=MP&utm_medium=email  

 
 

Meer regelgeving rond contant geld gewenst 
Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Veranderingen van het chartaal 
systeem ( munt- en papiergeld) zullen bij 
personen die afhankelijk zijn van contant 
geld het meest merkbaar zijn. 
Bijvoorbeeld als een winkel overstapt 
naar alleen pinbetalingen. We moeten 
er alles aan doen om deze mensen te 
beschermen”.   

Wat KBO-PCOB en een aantal andere 
partijen betreft zou daarom aan een 
eventueel convenant met afspraken en regels over contant geld, regelgeving 
door DNB in haar hoedanigheid van centrale bank moeten worden 
toegevoegd. 
 

 
 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/vkm-6Ey29ZQIQ1TxmEHkLM4O5_opUD6UP8odkx-008bExcV9T68ZtLSVqwgKWpwzpCbiVXGB9px8ZbDv41UJDw/sIrMZgIiMmeu8Fv
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/mRPyfsgGbu3MxQ3WHx_sg3ioIMvcnEvY8MvauhFTaeusSjZqbQPIuxqxx1PO26mSHY_GRJUtQf2nF2Wxt-tawA/mvaWQ3sheFXBszW
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Goede zorg voor iedereen thuis moet vanzelfsprekend worden 

Op 6 juli j.l. kwam het SCP-rapport Passende zorg voor ouderen thuis: 
knelpunten in kaart uit. De  conclusie: voor iedere senior in Nederland is niet 
altijd goede zorg en ondersteuning 
beschikbaar. Voor het onderzoek werden 
verschillende organisaties en 
professionals bevraagd, zo ook KBO-
PCOB. “We herkennen veel van de 
signalen die worden beschreven in het 
rapport”, aldus Marcel Sturkenboom, 
directeur KBO-PCOB. “Het nieuwe 
kabinet moet ervoor gaan zorgen dat er zorg en ondersteuning komt 
voor alle senioren.” 

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhoudelijk 
geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. En dat met 
alle gevolgen van dien: verergering van de problemen, een lagere kwaliteit van 
leven en een verhoogde kans op de inzet van acute – en vaak zwaardere – 
zorg.  De redenen die SCP benoemt in het rapport zijn herkenbaar. Een ervan 
is de zogenaamde schottenproblematiek in de wet en regelgeving, in de 
financiering, schotten op basis van de problematiek van de oudere (de 
grondslag voor zorg) en schotten in de deskundigheid en uitvoering. “Wetten 
en regels staan passende ondersteuning in de weg. Wij krijgen veel signalen 
van senioren die zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hun 
behoeften passen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het 
tot een zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende 
zorg zijn”, aldus Sturkenboom. 
Knelpunten 
Maar er is meer aan de hand. De tekorten in de middelen en personeel die 
nodig zijn om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen worden 
genoemd als belangrijke bron van problemen bij het bieden van voldoende of 
passende zorg. Het samenspel tussen vele instanties, organisaties en 
beroepsgroepen verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Soms ontbreekt de juiste 
deskundigheid en vaardigheden bij zorgprofessionals alsmede beperkingen in 
de ruimte die zij van hun organisatie krijgen om te handelen. 
  



  

 
 

 
  



  

 
 

 

 

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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Voor en door senioren 
Maar ook senioren zelf en hun naasten zijn van invloed op de ontvangen zorg 
en ondersteuning, aldus SCP. Niet alle ouderen zijn voldoende voorbereid op 
een nieuwe en kwetsbare fase in hun leven waarin ze kampen  
met beperkingen en een toenemende hulpbehoefte. Sturkenboom: “Dat heeft 
met veel zaken te maken. Denk bijvoorbeeld aan het huis waarin je woont. Bij 
het ontbreken van geschikte seniorenwoningen en een krappe woningmarkt, 
kun je bijna niet nadenken hoe je straks comfortabel en veilig kunt 
wonen.”  Elementen als schaamte en het gevoel tot last te zijn spelen ook een 
rol. “We zijn nog lang niet bij de inclusieve samenleving. De discussie ‘dor 
hout’ heeft daar zeker geen positieve invloed op gehad. Het is tijd voor een 
andere mindset. Het is tijd voor een integraal ouderenbeleid waar senioren 
zich door gedragen voelen. En het is vooral tijd voor een beleid voor en door 
senioren. Dus niet praten over senioren maar met senioren.” 
Digi-aardig 
Senioren hebben lang niet altijd alle informatie en bronnen tot hun 
beschikking. Steeds meer en meer is de digitale weg de enige weg om 
informatie te vinden of aanvragen te doen. We weten dat dit voor menig 
senior nog steeds een drempel is. Dat vraagt om aandacht! Blijf informatie op 
verschillende manieren delen met senioren en blijf digi-aardig. Houd het 
simpel en overzichtelijk. 
 
 
Kort overzicht coronamaatregelen 

Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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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.  

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
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Mutaties PCOB leden  12 juni 2021 tot en met 6 augustus 2021 
 

Nieuwe leden: 
➢ 30-06-2021: Dhr. M.J. van Ham, Dudok-erf 75, 3315 KA  Dordrecht 
➢ 01-08-2021: Fam. Van Laar, Vijverplantsoen 31, 3319 SW Dordrecht 

Verhuisd:  
➢ 21-06-2021: Mw. M.H. Hardjosoedarmo van Johanna Naber-erf  

  433 A naar Zuiderzeestraat 3, 3363 CZ SLIEDRECHT 

Overleden op: 
➢ 22-06-2021: Mw. P. Brand-Geldorp op de leeftijd van 86 jaar 
➢ 05-06-2021: Mw. J. de Jager-Roeland op de leeftijd van 95 jaar 
➢ 08-07-2021: Mw. J. Dobbelaar-de Waal op de leeftijd van 94 jaar 
➢ 28-06-2021: Mw. P. Moerman-Jouwsma op de leeftijd van 69 jaar 
➢ 19-07-2021: Mw. L. Strengholt  op de leeftijd van 87 jaar 
➢ 11-08-2021   Dhr. J. Deurwaarder, op 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. 

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

Huwelijksjubileum: 
➢ 30-09-2021: Fam. v.d. Veer-Groeneveld 55 jaar getrouwd 

Wij feliciteren u van harte met de behaalde mijlpaal 

Aantal leden: 
Wij hebben momenteel 519  leden bestaande uit:  

➢ 275   personen (individuele leden) en 
➢ 244   personen (   122 echtparen)  
➢  

Nico Bogaards 
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REBUS 

 De oplossing is een spreekwoord ! 
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REBUS 
De oplossing kunt u voor 13 september opsturen aan de redactie. 
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ONDERZOEK NAAR MANTELZORGWONEN 

Wij zijn Roel Denissen, Bart Kemps en Joris Pijnenborg. Op dit moment 
zijn wij marktonderzoek aan het doen naar de mogelijkheden van man-

telzorgwoningen als alternatieve zorgoplossing.  
  
Enige tijd geleden hebben we een aanvraag gekregen om marktonderzoek te 
doen naar mantelzorgwoningen. Middels een enquête willen Roel, Bart en 
Joris meer weten van jullie visie op de toekomst op het gebied van wonen en 
de rol van mantelzorgwonen hierin. Ze zien in de directe omgeving dat er 
nog erg veel te verbeteren is, in zowel regelgeving, aanbod als in 
klantgerichtheid.  

Meer informatie over mantelzorgwoningen is te vinden op de website van 
MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers: 
www.mantelzorg.nl.   

Via deze weg wil ik jullie vriendelijk vragen om deze enquête in te vullen, 
zodat Roel, Bart en Joris beter begrijpen hoe jullie kijken naar deze 
onderwerpen. Het invullen duurt maximaal 10 minuten, de resultaten zijn 
volledig anoniem en jullie bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 

 • Dit is de link naar de vragenlijst shorturl.at/xAG18. 
 • Typt deze link over op uw laptop of computer en klikt deze aan ! 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over de enquête, schroom 
dan niet om hen te benaderen. 

Met vriendelijke groet, 
Roel Denissen | roeldenissen@gmail.com | 06-27213522 
Bart Kemps | bartkemps2014@gmail.com | 06-12519684 
Joris Pijnenborg | jorispijnenborg@gmail.com | 06-27858476 

http://www.mantelzorg.nl/
mailto:roeldenissen@gmail.com
mailto:bartkemps2014@gmail.com
mailto:jorispijnenborg@gmail.com
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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. De maatschappij 
en ik gaan er van uit dat het door kan gaan. 

We Krijgen: Een luxe lunchcruise over onze 
rivieren. De bus brengt ons naar Schoonhoven, 
daar gaan we aan boord van het partyschip en 
varen naar Rhenen. Onderweg krijgt u koffie 
met appelgebak, lunch en ’s middags thee. In 
Rhenen wordt u weer opgehaald door de bus 
en teruggebracht.  

Kosten voor leden €  50,- ,  
voor niet-leden € 55,-.    
U kunt desgewenst bij mij in de bus gepast betalen, als het niet anders kan. 
Maar liever overmaken op NL36 INGB 0679 1829 93 t.n.v. W.A.Oudenaarden 
met vermelding vaartocht september.   
Betaalt u ook voor iemand anders , dat ook graag vermelden.  
Ik moet wel het complete bedrag  vooraf betalen, dus houd u daar rekening 
mee. Er is nog plaats, opgeven tot 13 september. 

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.   
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Medewerkers gezocht voor Lief & Leed 

 
Annet Olijve, coördinator Lief & Leed heeft na meer dan 23 jaar 
per 1 juli haar taak neer gelegd. Ook Jan Deurwaarden, Corrie 
Popijus en Klara Heerema zijn per 1 juli gestopt 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. 
 

 

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. 
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Dieren pesten 
Verhalen uit het archief door Harry Aardoom 
 
Op 23 Oktober 1632 werd na klokgeklep vanaf het bordes van het stadhuis 
afgekondigd dat er geen dieren meer mochten worden gepest. Eerder werd al 
verboden om voor de grap op reigers te schieten. Dit keer hadden jongeren 
paarden en koeien mishandeld. Het werd nauwkeurig beschreven. Men had 
paarden en koeien opgejaagd door hard te schreeuwen en met zwepen te 
klappen, de arme dieren tegen de poten te slaan en door peper in hun neuzen 
te blazen. Geen wonder dat paarden en koeien dan agressief werden.   
“… eenige beesten naer te iaghen met roepen, sweepen ende anders, 
deselvige hoorensieck te maecken met slaen, terrigen aenden voeten, ende 
peper in de neus te blasen …”  
We krijgen wel eens de indruk dat alleen in onze moderne tijd nadrukkelijk 
stelling wordt genomen tegen dierenmishandeling. Maar het gebeurde dus al 
in 1632.   
In 1647 werd een en ander weer verboden, maar nu aangevuld met dat 
sommige jongelui knikkers in de oren van de arme beesten stopten.  
“… dieren op de respectieve stallen staende, hen knickers, clootgens of 
yetwes, in de oren te steken …”  
Op 22 Oktober 1661 werden dezelfde klachten weer eens herhaald. Weerloze 
dieren pesten vond men erg. Maar het werd met het oog op dat gepest van 
dieren verboden om op de zondag daaropvolgende dieren te kopen of 
verkopen tussen 9.00 en 11.00 uur, en tussen 14.00 en 16.00 uur. Met het oog 
op de veiligheid, ter voorkoming van ongevallen.  
Het is de jonge jeugd verboden om “… de beesten naer te lopen met getier 
ende geraes van roepen ende schreeuwen mitsgaders klappen van sweepen 
…”   
Want wat de jeugd zich niet realiseerde was dat als dieren zo werden gepest 
en opgehitst ze los konden breken en in paniek door de straten gingen rennen, 
en dat dan omstanders gevaar liepen.  
 
Bron:  
Regionaal Archief Dordrecht. Oud Rechterlijk Archief Dordrecht. Gerecht van 
Dordrecht 1450 – 1811, nummer toegang 9, inventarisnummer 198,  
fol 95 (digit 95), dd 23 Oktober 1632.  
Idem, inventarisnummer 199, fol 110v – 111 (digit 114), dd 18 Oktober 1647.  
Idem, inventarisnummer 200, fol 58v (digit 48), dd 22 Oktober 1661. 
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Heel de wereld staat in brand 

Heel de wereld staat in brand, je hoort het alle dagen, 
door de televisie, radio en in de krant. 

En als mens begin je je zo nu en dan toch af te vragen: 
wat is er met deze wereld aan de hand. 

Mensen worden onderdrukt en volken moeten lijden. 
Menigeen gaat onder ziekte, zorg en pijn gebukt. 

Ondanks alle acties om de narigheden te bestrijden, 
lijkt het wel of elke poging steeds mislukt. 

Heel de schepping is in nood, zucht onder grote smarten. 
Overal zijn rampen, vinden mens en dier de dood. 

Vrees en haat nemen steeds meer en meer bezit van mensenharten, 
de vervreemding en de eenzaamheid zijn groot. 

Eenmaal komt de dag der dagen,  
komt een antwoord op veel vragen. 

Komt een einde aan het bruut geweld. 
Jezus zelf zal d’ aard bevrijden 

uit haar jammerlijke lijden, 
heel de schepping wordt in eer hersteld. 

Op die dag klinkt de bazuin, 
richt de aard’ zich op uit ’t puin, 

nergens meer een jammerklacht of pijn. 
Duizend jaren vol van vrede, 

zwaard zal men tot ploeg om smeden, 
duizend jaren zal het vrede zijn. 

 
Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 271 

(digilende) 

In de loop der jaren zijn er heel wat zaken in ons leven gekomen waarbij we 
ons afvragen hoe we ooit zonder konden. Zo kwam daar de stofzuiger, 
wasmachine, koelkast, diepvriezer, elektrische koffiemolen, de televisie en 
nog vele andere gemakken die het leven veraangenaamden. Op de televisie 
konden we allemaal de maanlanding volgen en daarmee werd op het gebied 
van techniek een grote stap gezet want het kondigde het digitale tijdperk aan. 
Er opende zich een wereld van mogelijkheden en sky was the limit. Een mens 
had er z’n handen vol aan om bij te blijven en zeker waar het de computer en 
de hele reutemeteut betrof groeide het velen al snel boven het hoofd.  

Het gevolg is dat een hele groep daar niet meer in mee kan en dreigt tussen 
de wal en het schip te vallen. Zelf zit ik nog net in de groep die mee kreupelt 
met vreze ende beven. Want het boevengilde gaat wel mee met zijn tijd en 
dat wordt in toenemende mate een zorg. Boven het scherm van m’n laptop zit 
een klein gaatje en ik had geen idee wat dat was. Het bleek een webcam die 
ik op veler advies heb afgeplakt want het schijnt dat hackers je anders kunnen 
zien. Alleen al van het idee word ik paranoia. Betalingen geschieden nu ook 
allemaal digitaal en daarbij moet je met gevaar voor eigen leven je pincode 
bewaken. Want ja, die is top secret. En wil je cashgeld, dan moet je het uit de 
muur halen, net als vroeger een kroket. In je mailbox moet je opletten dat je 
geen fishingmails opent want dan kan je computer zomaar gegijzeld worden. 

En het stikt ook nog eens van de nep-websites. Via ouderenbonden laat ik me 
regelmatig voorlichten over babbeltrucs, whatsappfraude en aanverwante 
smeerlapperij. Ook op grote schaal begint de cybercriminaliteit vormen aan te 
nemen die we voorheen enkel in sciencefictionfilms zagen. Landen hacken 
elkaar of het niets is en hele systemen worden plat gelegd. Er was laatst zelfs 
sprake van dat de chinezen je af konden luisteren via je smartphone. Hij is fijn, 
want vanwege alle “noodzakelijke” apps en QR-codes ben ik op korte termijn 
genoodzaakt zo’n ding aan te schaffen. Al is het alleen maar omdat sommige 
toiletten uitsluitend toegankelijk zijn met dergelijke snuisterijen en 
wildplassen is geen optie. Soms denk ik met een zekere weemoed terug aan 
de tijd dat we nog rustig naar een hoorspel luisterden en je een ijsje kocht voor 
5 cent.  

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 
 
Eerst het antwoord van de vorige keer:  

De 2 striphelden waren Asterix en Obelix. Ik heb 

hier slechts één antwoord van binnengekregen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dus nu weer een oud kinderboek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oplossing kunt u vóór 13 september opsturen naar de redactie. 
 
De puzzel van wereldsteden was deze keer weer moeilijk, temeer daar er 
nogal wat fouten in zaten. Dit maakte het bijna onmogelijk om hem juist op te 
lossen. Daarom hebben we besloten om iedereen die hem inzond mee te laten 
loten, of hij nu goed was of fout of niet af. Vier mensen zijn dapper aan de slag 
gegaan en wel Renske Idsinga, Ad Berrevoets, Fam. Dubbeldam  en Mw. de 
Lang. Na loting gaat dit bloemetje naar de Fam. Dubbeldam. 
  

 
HOE HEET HET BEERTJE UIT DIT KINDERVERHAAL? 
 
Het beertje keek eens om zich heen of iemand hem kon horen; toen legde 
hij zijn poot tegen zijn lippen en fluisterde : “Honing”. “Maar je kunt toch 
geen honing vinden met een ballonnetje!” Ja, dat kan ik , zei het beertje.  
Nu was Janneman Robinson toevallig de vorige dag op een partijtje 
geweest bij Knorretje en daar had iedereen een ballonnetje gekregen . 
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De familie Dubbeldam schreef ons het volgende briefje bij de oplossing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Hierbij de wereldsteden op 3 na. We hebben wel 

heel de zomer plezier gehad van deze puzzel. 

Zijn er nog mensen die ze alle veertig 

gevonden hadden? Dat is danknap hoor, want 

een ieder die bij ons in huis kwam MOEST even 

verzinnen, zelfs op onze verjaardagen. Het 

lukte hen ook niet. We dachten nog aan 

Edinburgh. Nou ja, het resultaat lezen we wel 

in de volgende “Ontmoeting”. 

Groetjes, Arie en Sija Dubbeldam 

OPLOSSING WERELDSTEDEN 

1 Barcelona 15 Antwerpen 29 Kuala Lumpur 

2 Kopenhagen 16 Rotterdam 30 Frankfurt 

3 Hamburg 17 Moskou 31 Los Angeles 

4 Washington 18 Calcutta 32 Singapore 

5 San Fransisco 19 Londen 33 Utrecht 

6 Birmingham 20 Lissabon 34 Budapest 

7 Rio de Janeiro 21 Edenburg 35 Dusseldorf 

8 Leningrad 22 Glasgow 36 Istanbul 

9 New York 23 Amsterdam 37 Washington 

10 Shanghai 24 Maastricht 38 Santiago 

11 Stockholm 25 Berlijn 39 Kopenhagen 

12 Liverpool 26 Warschau 40 Bangkok 

13 Boedapest 27 Boekarest  

14 Manchester 28 Madagaskar 
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OP DE VENSTERBANK 
 

In de rij van vruchtdragende planten zetten 
we deze maand een éénjarig plantje op de 
vensterbank. 
Ik koos ditmaal voor de Sierpeper of Spaanse 
peper. Haar Latijnse naam is CAPSICUM 
ANNUUM en is uit de familie Solaceae en is 
verwant aan de Paprika. De naam Capsicum is 
afgeleid van het Latijnse capsa = doos, 
annuum betekent éénjarig. 

Het is een oude cultuurplant, afkomstig uit Amerika en door de Indianen reeds 
als groente verbouwd. Een reisgenoot van Columbus schreef er in 1494 al over 
en in 1514 werd zij naar Europa gebracht. Vooral in Hongarije wordt zij 
sindsdien als Paprika veelvuldig geteeld. Van de Spaanse-pepervruchten 
wordt voor de Chinese en Indonesische 
keuken sambal gemaakt. 

De Capsicum Annuum groeit als kleine struik 
met glanzende groene bladeren. De bloemen 
zijn onopvallend in wit of lila. De vruchten 
zijn eerst groen en verkleuren later tot rood, 
geel of paars in ronde of conische vorm. 

De verzorging is niet moeilijk. Ze heeft een 
aantal wensen: veel water, mest, veel 
warmte en directe zon. Dagelijks besproeien 
bevordert de luchtvochtigheid. Wanneer de 
vruchten rijp zijn vallen ze af. U kunt haar 
moeilijk overhouden, wel opnieuw zaaien. Ze is gevoelig voor luis en witte 
vlieg. 
             An. 
 

Na een jaar lang hoesten en slapeloze nachten, is een man uit 

het noordoosten van China uit zijn lijden verlost.  

In het ziekenhuis bleek dat hij al die tijd een rode peper in 

zijn long had zitten. Bron: ANP 

 
 



  

 
 

 

 
  

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


  

 
 

 


