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   CONTACTBLAD 34e  JAARGANG OKTOBER 2021  NR 10 
 

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Uitnodiging Ledenmiddag 4 
Jaarverslag+ begroting 5 – 9 
Herfstweetjes + Advertentie 10 
Advertentie Lief & Leed 11 
Ledenadministratie/ Even lachen  12 
600 Jaar na de vloed 13 
Nieuwe corona-regels  14 
De Nederlandse taal, toch niet zo 
gemakkelijk 

15 

Gedicht 16 
’t Is Waarlijk……Wonderbaarlijk 17 
Puzzel Woordritsen 18 
Vraag & Antwoord 19 
Op de vensterbank 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 november nummer inleveren vóór  12 oktober 2021 

Zoektocht naar sleutel van het toilet 14 - 15 
Herkomst Stille nacht 16 
Kerstgedicht 17 
’t Is Waarlijk…….Wonderbaarlijk 18 
Vraag & Antwoord/ Even lachen 19 
Op de vensterbank/ Nieuwjaarwens 20 
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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 
Hovenlaan  44 
3329 BC  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 

Ternatestraat 12 
3312 XW  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: 078-6166824 
nicobogaards@upcmail.nl 

 Melden van adreswijziging, van 
overlijden en bij opzegging 

Mw. J.H.. Fontijn 
Eind-redacteurr 
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 
theoworddt@hotmail.com  

contactpers.  “Lief en Leed” 

Vacant 

Info: Mw. T. Oostenrijk 

 

Doorgeven van Lief & leed 

Contactpersoon bezorging  bladen 

Fam. A. den Houter 
Bakema-erf 155 
3315 JC  Dordrecht 
Tel. 078-613 9828 
E-mail: a_denhouter@hetnet.nl 

 
  

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
mailto:wiloudenaarden@upcmail.nl
mailto:nicobogaards@upcmail.nl


  

 
 
 

 



  

 
 
 

 
  



  

3 

VAN UW VOORZITTER 

We gaan weer beginnen 
Ondanks de nog steeds geldende 1,5 meter afstand houden en het beperkt 
aantal beschikbare plaatsen in de Biesboschzaal van Zorgcentrum 
Dubbelmonde, heeft het bestuur toch besloten een begin te maken met de 
middagbijeenkomsten  van onze ouderenbond. 

Omdat het heel moeilijk is om van te voren een indeling te maken wie wel de 
bijeenkomsten mogen bijwonen, doen we dit als volgt. 

• Het blad oktober ontvangt u op vrijdag 1 oktober 

• U kunt zich vanaf 1 oktober aanmelden voor de bijeenkomst van  

• 14 oktober. Telefonisch  078-616 12 20 of mail naar 
gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl  

• Geef duidelijk uw naam en tel.nr. door en of u alleen of met z’n tweeën 
komt 

• Heeft u KLACHTEN dan blijft u thuis en meldt u zich af 

• Bij een over-intekening wordt er een wachtlijst aangelegd 

• Leden die op de wachtlijst staan, krijgen voorrang bij de volgende 
bijeenkomst. 

• We hopen echter dat we spoedifg weer onder een meer normale situatie 
bij elkaar mogen komen. 

Ledenvergadering 

Omdat 21 oktober de eerste bijeenkomst van dit jaar is, willen we ook niet 
direct met een ledenvergadering beginnen. Daarom stelt het bestuur het 
volgende voor: 

• We publiceren het jaarverslag van de secretaris en het financieel 
jaarverslag 2020 van de penningmeetser. 

• Daarop kunt u schriftelijk reageren. 

• Het bestuur heeft besloten de bestuursverkiezing uit te stellen tot de  
ledenvergadering  in het voorjaar van 2022.  

Tenslotte wil ik nogmaals een dringend beroep doen om u aan te melden als 
bestuurslid of als vrijwilliger. Zie onze oproep elders in dit nummer. Willen 
we de toekomst van onze PCOB-afdeling ook voor de nabije toekomst veilig 
stellen, dan is aanvulling dringend noodzakelijk. Dus geef u op ! 

 Met hartelijke groeten, 
Cor den Dopper,  
Voorzitter 

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
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GEWIJZIGD PROGRAAMA 

UITNODIGING 

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 

die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 21 OKTOBER 2021 

in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 
Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

AANVANG  14.30 UUR 

HARRY AARDOOM NEEMT ONS MEE : 
“OP REIS IN EEN VER VREEMD LAND” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Presentatie  

• Sluiting  

  We rekenen zoals gewoonlijk op een goede opkomst. 
  Met vriendelijke groeten 
  het bestuur  
  

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT, TE MEER DAAR 

WE TE GAST ZIJN IN HET ZORGCENTRUM ! 



  

 
 
 

 



  

  
 
 

 
 

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) 
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Jaarverslag 2020 
Afdeling Dordrecht’ 
 

Bestuur  
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen: 
dhr. C. J. den Dopper, voorzitter, ext. contacten en afgevaardigde WMO;  
 aftredend 2021 
mw. T. Oostenrijk, 2e voorzitter; WMO, coördinator Lief en Leed; 
 aftredend 2023 
dhr. J. v.d. Hoek, penningmeester;          
 aftredend 2023 
mw. G. v.d. Veer, secretaris;           
 aftredend 2022 
dhr. N. Bogaards, ledenadministratie en bezorging bladen;     
 aftredend 2021 
mw. W. Berrevoets, redactie ledenblad en reiscommissie;     
 aftredend 2024 

Het bestuur vergaderde dit jaar slechts 5 keer, een aantal malen op 1.50 m 
afstand van elkaar, daarnaast via telefonisch overleg en mail verkeer. 

Vacatures: 
□ 1e secretaris 
□ 2e penningmeester 
□ Programmacoördinator 
□ Acquisiteur (verwerven van advertenties) 
□ Technisch medewerker (beamer, ICT, website) of onderdelen hiervan 
□ Ledenwerver  
Wij vragen leden (m/v) voor deze functies.  
Voor de 3 laatstgenoemde functies is toetreden tot het bestuur gewenst 
maar niet noodzakelijk.  

Ledenadministratie 
De laatste jaren zien we een daling van ons ledenbestand.  De KBO-PCOB 
voert een beleid om met een krachtig geluid invloed uit te oefenen op de 
landelijke én lokale beleidsmakers, overheden en de samenleving. 
Ouderen zijn gelijkwaardig aan andere leeftijdsgroepen. De KBO-PCOB heeft 
als speerpunten: 
1. wonen, welzijn & zorg; 2. veiligheid; 3. koopkracht; 4. digitalisering en  
5. zingeving. 
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Vervolg jaarverslag 

Daarnaast houden wij als afdeling maandelijks een ledenbijeen-komst met 
aantrekkelijke programma’s.   
Genoeg redenen om lid te blijven van de PCOB. 

Overzicht ledenbestand 2020 
Stand per 31-12-2019: 567 leden,  
waarvan 293 individuele leden en 137 echtparen. 
Stand per 31-12-2020: 532 leden,  
waarvan 282 individuele leden en 125 echtparen. 

Jaarvergadering 
Op 12 maart vond de jaarvergadering plaats. Aftredend en herkiesbaar was 
mevr. W. Berrevoets-Oudenaarden, redactie ledenblad en reiscommissie. Zij 
werd herkozen.  
De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door mw. Annette Olijve en dhr. A. 
de Man  
Na de pauze vertelde dhr. Jaap van der Kooij over het vakantiebureau. 

Ledenmiddagen 
In dit jaar waren de volgende leden bijeenkomsten georganiseerd: 
9  januari:   Nieuwjaarsbijeenkomst met muzikaal intermezzo door dhr. 
    Meindert den Duijf. 
13 februari:   Mevr. Wyke Sybesma van museum Van Gijn over het leven 
    in de 19e eeuw. 
12 maart:   Ledenvergadering, daarna dhr. Jaap van der. Kooij over het 
    Vakantiebureau. 
De verdere geplande middagen zijn helaas vanwege de coronamaatregelen 
komen te vervallen. 

Gezamenlijke bijeenkomsten met de andere Dordtse seniorenbonden 
De geplande bijeenkomst is helaas ook niet doorgegaan vanwege  
COVID-19. 

Het ledenblad  
Het ledenblad “Ontmoeting” komt 10 keer per jaar uit. Het juli/augustus en 
het december/januari nummer zijn gecombineerde nummers. Het ledenblad 
wordt gelijktijdig bezorgd met het landelijk ledenblad, het Magazine van 
KBO-PCOB. Beide bladen worden verspreid in 37 wijken door 30 bezorgers.  
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Vervolg jaarverslag 
De coördinatie is in handen van dhr. Nico Bogaards in samenwerking met 
fam. Den Houter.  
De redactie van het ledenblad wordt verzorgd door mw. J.H. Fontijn. Zij 
verzamelt en verzorgt de inhoud van het blad. In het blad worden tevens  
belangrijke zaken vanuit het hoofdkantoor Utrecht / Nieuwegein 
opgenomen. Mw. W. Berrevoets onderhoudt het contact met Drukkerij RAD 
en kijkt mee met het samenstellen van het blad. 

Het Dordtse ledenblad wordt maandelijks op de site geplaatst. U kunt dit 
vinden door PCOB in te tikken in uw zoekmachine, door te klikken op uw 
afdeling en dan Dordrecht te selecteren. 
Omdat we elkaar tijdelijk niet kunnen ontmoeten op onze ledenmiddagen, 
heeft de redactie naar mogelijkheden gezocht om wat extra’s toe te voegen 
aan het ledenblad. Zo zijn er bladzijden met puzzels, leuke ‘weetjes’, 
gedichten en verhalen. Enkele leden stuurden spontaan tekst in, dit wordt 
zeer gewaardeerd. 

Het bestuur voegde eenmalig het boekje, “Blijf thuis bewegen” van Annemijn 
van de Bree en Jochem de Wit erbij, met leuke tips om geestelijk en fysiek 
binnenshuis actief te blijven. 
Bij het decembernummer werd een speciaal voor onze afdeling kerst- 
nieuwjaarskaart gedrukt en bijgevoegd. 

Lief en Leed  
Zoals gebruikelijk wordt er na afloop van de ledenbijeenkomst bij het uit gaan 
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het ‘Lief & Leed potje’. Daaruit worden 
attenties betaald voor senioren van 80 jaar en ouder. Mw. A. Olijve regelt dit 
met 7 bezoekmedewerkers. Doordat na half maart alle verdere 
ledenbijeenkomsten zijn vervallen, kwamen er ook geen vrijwillige bijdragen 
binnen. Het bestuur heeft toen besloten de kleine attenties te financieren uit 
de algehele middelen. 

Reiscommissie 
Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn de geplande 
reisjes dit jaar niet doorgegaan. 

Belastinginvullers  
Dhr. A. Jongkind coördineert de aanvragen voor belastingaangifte. Dit waren 
in 2020 circa 150 aangiften, verzorgd door 4 HUBA’s (Hulp bij Belasting 
Aangifte). 
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Vervolg jaarverslag 
Vooral mensen die niet mobiel zijn (70%), deden een beroep op deze dienst.  
Ook werden er aanvragen voor huursubsidie en andere zaken behandeld. De 
belastinginvuller is een vertrouwenspersoon. Na overlijden van een partner 
wordt regelmatig hulp gevraagd bij het invullen van formulieren. 

• De HUBA’s hebben een opleiding gevolgd en krijgen jaarlijks een training 
om dit werk te kunnen doen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor 
de onkosten. 

Externe contacten 
Op 5 maart heeft het overleg plaatsgevonden van de 3 seniorbonden met de 
afvaardiging van de Adviesraad WMO & Jeugd. Een van de speerpunten was 
het houden van een enquête onder de leden van de seniorbonden. Deze 
enquête zou omstreeks mei/juni verspreid worden onder de leden en zou de 
uitkomsten in de najaarsvergadering besproken kunnen worden. 
Na half maart werden we geconfronteerd met het coronavirus (COVID-19) 
waardoor er uitsluitend online overleg plaatsvond.  

159 Leden van de 3 bonden hebben de vragenlijst ingevuld, waaronder 72 
leden van de PCOB. Onder hen de 87-jarige mw. Petra Dukel-Huisman die 
door het AD-De Dordtenaar werd geïnterviewd. 
Het volgende overleg van de drie seniorbonden, DSB, KBO en PCOB met 
vertegenwoordigers van de Adviesraad WMO & Jeugd zal worden uitgesteld 
tot een geschikt moment in 2021. 

Overige Activiteiten 
Op 13 januari kwamen de vrijwilligers bijeen in de Ontmoetingskerk. Er werd 
koffie, thee met iets lekkers geserveerd en een kleine 
attentie uitgereikt als dank voor hun werkzaamheden.  

Dordrecht, februari 2021 
Gijsje van der Veer    
  

VERZETTEN VAN DE KLOK 

Als alles bij het oude blijft, start de wintertijd 2021 zoals ieder jaar op de 
laatste zondag van oktober: in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 

oktober. De klok wordt achteruit gezet om 3:00 uur in de nacht (naar 2:00 
uur). Natuurlijk is er geen sterveling die ’s nachts om 3.00 uur opstaat om 

dit karwei te klaren dus doen we het ’s avonds voor het slapen gaan. 

 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
  



  

9 
 
 

 
 
Toelichting penningmeester 
De begroting over 2020 laat een positief saldo van € 1263,83 te zien. Dit is 
met name veroorzaakt door de COVID-19 crisis, waardoor 9 ledenmiddagen 
zijn vervallen. Doordat ook dit jaar een lagere afdracht van de afdelingen 
naar Utrecht gold, mogen we vaststellen dat het financieel resultaat over 
2020 is afgesloten met een positief saldo, zodat we ook voor 2021 de 
contributie niet zullen verhogen. 

RESULTAAT 2020 & BEGROTING 2021 PCOB afd. Dordrecht
versie 2021-01

inkomsten

begroot 2020 resultaat 2020 begroot 2021

contributie leden 16.920,50€      16.799,00€     15.915,00€      

opbrengst advertenties 4.200,00€        3.975,00€       3.600,00€        

restitutie kosten 2019 68,00€            -€                 

beschikbaar 21.120,50€      20.842,00€     19.515,00€      

uitgaven

PCOB landelijk 11.574,00€      11.464,75€     10.875,50€      

kosten uit 2019 383,97€          

maandbladen 4.250,00€        5.253,67€       5.250,00€        

ledenmiddagen 2.475,00€        339,00€          1.575,00€        

nieuwjaarsreceptie 400,00€           324,38€          -€                 

kerst maaltijd 150,00€           -€                150,00€           

vrijwilligerspassen + bonnen 250,00€           387,00€          400,00€           

bijzondere  bestuurskosten 500,00€          200,00€           

administratiekosten 400,00€           402,77€          400,00€           

bankkosten 400,00€           256,79€          300,00€           

algemene bestuurskosten 300,00€           265,84€          300,00€           

overige lasten

totale uitgaven 20.199,00€      19.578,17€     19.450,50€      

RESULTAAT 921,50€           1.263,83€       64,50€             
"=======================================
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HERFSTWEETJES 

Vroeger heette de herfst simpelweg ‘oogst’. De volle maan die het dichtst bij 
de herfst equinox staat, heet de oogst maan. Voordat we elektriciteit hadden 
en steden ’s nachts verlicht worden, was de heldere nacht van de oogstmaan 
heel belangrijk voor de boeren. Door dit licht hadden ze langer de tijd op een 
dag om hun gewassen te oogsten, vandaar de benaming oogst maan. 

Wist je: dat veel dieren in de herfst voorbereidingen treffen voor de 
komende winter? Vogels en vlinders trekken naar het zuiden, andere dieren 
gaan extra eten om goed voorbereid aan de winterslaap te kunnen beginnen. 
De egel maar ook slangen, kikkers en paden, vleermuizen houden een 
winterslaap. Eekhoorns gaan niet in winterslaap, maar leggen wel een 
voorraad aan in de herfst, dan kunnen ze in de winter lekker binnen blijven. 
De worm graaft zich in en de reeën en vossen krijgen bijv. een dikkere vacht.  
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Medewerkers gezocht voor Lief & Leed 

 
Per 1 juli dit jaar is de coördinator van Lief & Leed gestopt. Ook  
drie bezoekers hebben hun bezoekwerk neergelegd.  
 
Daarom vragen wij 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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Mutaties PCOB leden  6 augustus 2021 tot en met 13 augustus 2021 
 
Verhuisd:  

➢ augustus 2021: Mw. C.J.M. Baars van Dalmeijerplein 170 naar 
Haringvlietstraat 515, Wantijtoren Afd. O, kamer 18  
(Geb. 18-11-1933) 

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: 
➢ 3-10-2021: fam. Brugmans 65 jaar getrouwd 

Wij feliciteren U van harte met de behaalde mijlpaal 

Aantal leden: 
Wij hebben momenteel 515  leden bestaande uit:  

➢ 275  personen (individuele leden)  
n 

➢ 240 personen (120 echtparen) 
 
Nico Bogaards 

 

  

 

EVEN LACHEN 

In het gemeentehuis zitten muizen in het archief. Het 
managementteam komt bijeen en besluit een kat aan te werven. 
Dat verbetert de toestand in enkele maanden aanmerkelijk. Een 
jaar later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief. 
“Maar”, zegt de gemeentesecretaris : “hoe kan dat nu, wij hebben 
toch een kat aangenomen ?” “Ja” zegt medewerker, “maar de kat 
is nu in vaste dienst.” 
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600 jaar na de VLOED 

Wij, eilandbewoners, kunnen in 
de problemen komen als het erg 
hoog water wordt. Bij wijze van 
speken, dat het water je aan de 
lippen staat. Daarom zeggen we 
ook: zorg dat je geen natte 
voeten kan krijgen, zoals het er 
600 jaar geleden aan toe ging. 
We kunnen dit terug zien en 
aanschouwen hoe het toen was 
in Dordrecht. Zelf mochten we de gelegenheid te baat nemen om eens te 
gaan kijken wat we heden ten dage zouden kunnen voorkomen. Het is te 
hopen dat we nooit meer mee zullen maken wat 600 jaar geleden over het 
eiland kwam binnenstromen.  

Het is de moeite zeker waard om eens in de Biesboschhal aan de Maasstraat 
te gaan kijken. Het is makkelijk per auto of buslijn 4 Staart te bereiken. 
Je kunt er gratis parkeren en met de bus is het vanaf het station de vierde 
halte. 4 Minuten lopen vanaf de bushalte in de Maasstraat, net over de Prins 
Hendrikbrug. We moeten eigenlijk zeggen de Stadswerven. We zien daar de 
nieuwe ontwikkelingen de grond uit schieten, maar ook wat eventueel de 
nieuwe mogelijkheden zijn als Dordt in een positie komt van een 
dijkdoorbraak. Prachtige ontwerpen, maar de vraag is, zullen ze die ook gaan 
uitwerken. Mooie bruggen over het Wantij maar ook grote gebouwen waar 
we die niet zullen verwachten. Dus laten we allen bij de les blijven wat betreft 
Dordt in Nood bij hoogwater. In het grootste gedeelte van het eiland is dan 
water de baas. De Staart is het hoogst gelegen gebied in dordt en daar zijn 
de voorzieningen van elektra, gas, riool, vuilverbranding maar ook 
noodopvang voor menigeen die dan in nood verkeert. Als men ziet wat men 
met het spaarbekken dan zou willen doen, dan komt men tot de ontdekking 
van een woonboot op de Staart, in het spaarbekken, die hoog en laag gaat. 
Dus op en neer dobberen, maar geen auto te bekennen op de kade. Dus zoek 
en kijk rustig zelf rond in die hal. Zelf vond ik het erg interessant. Maar ja ik 
ben al een Staartbewoner dus wat dat betreft zit ik hoog maar ook nog 
droog? 

A. Berrevoets 
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Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te 
versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer 
verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, heb je een 
coronatoegangsbewijs nodig. 

 

Thuiswerkadvies 
Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. 

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

Hier heb je per 25 september een coronatoegangsbewijs 
nodig: 
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines 

Evenementen, zoals festivals, feesten en professionele sportwedstrijden 

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en bioscopen 

Mondkapjesplicht 
In het openbaar vervoer. 

In het professioneel personenvervoer. 

Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen. 

Zo werkt het coronatoegangsbewijs 
Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app. 

Stap 2 Login met DigiD of vul de ophaalcode in. 

Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op. 

Stap 4 
 

Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.  
Dit is je coronatoegangsbewijs. 

Stap 5 
 

Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op de 
locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is. 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar CoronaCheck.nl/print. 

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 uur van 
tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl. 
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  De Nederlandse taal, toch niet zo gemakkelijk! 

Het meervoud van slot is sloten,  
maar toch is het meervoud van pot geen poten. 
Evenzo  zegt men altijd, een vat, twee vaten, 
maar zal men zeggen: een kat twee katen?  
Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog,  
dus zegt u misschien van wiegen, ik woog. 
Nee pardon, want woog is afkomstig van wegen, 
maar is nu ik voog een vervoeging van vegen? 

Het woord zoeken vervoegt men tot ik zocht;  
dus hoort bij vloeken misschien ik vlocht?  
Alweer mis, want dit is juist afkomstig van vlechten 
maar ik hocht is geen vervoeging van hechten.  

Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep; 
bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.  
Evenmin hoort bij slopen  ik sliep  
want dat is afkomstig van het schone woord slapen 
maar zet nu niet neer: ik roep bij het rapen 
want dit komt van roepen en u ziet  terstond  
zo draaien we vrolijk het kringetje rond. 

Van raden komt ried, maar van baden geen bied;  
dit komt weer van bieden, ik hoop dat u het ziet.  
Ook hiervan komt bood, maar van wieden geen wood.  
U ziet het, de verwarring is akelig groot. 
 Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven,  
 want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.   
 Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken; 

maar niet van wij hinken en hebben gehonken. 

Het is – ik weet en ik wist, 
maar schrijft u niet bij vergeten, vergist.    
Het volgende geval is bijna te bont,  
want bij het slaan hoort ik sloeg, niet ik sling of ik slond. 
Bij gaan hoort ik ging en niet gong of ik gond. 
Maar noemt u een mannetjes-rat soms een rater? 
Nee, dat gaat alleen op bij een kat en een kater! 



  

16 
 

   

 

 

 

Het jaar neigt zich tot stille groet 

Het jaar neigt zich tot stille groet, 
het rijpte een zomer lang tot zin, 
nu in de herfst houdt het zich in 

en spreekt uit volheid: God is goed. 

Maar wij, de mensen, zijn te klein. 
Wij doen of het het onze is 

wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 
der naasten wij niet schuldig zijn. 

De honger gaat de wereld rond, 
wij danken God voor overvloed. 

O geef, Heer, dat de hand toch doet 
wat wordt beleden met de mond, 

en niet meer neemt, maar voluit geeft 
aan alle mensen in de nood, 

zoals Gijzelf U in de dood 
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 
Jan Willem Schulte Nordholt 

Gez. 712 
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’T IS WAARLIJK……..WONDERBAARLIJK 
NR. 273 

(Moderne plagen) 

De tien plagen van Egypte zijn klein bier vergeleken met wat ons 
tegenwoordig allemaal overkomt. Het getal tien wordt sowieso ver 
overstegen. Te midden van nieuws over oorlogen, terrorisme, aanslagen, 
berovingen, cyberaanvallen en nog veel meer ellendigs, stond ineens het 
bericht dat er een schennispleger was opgepakt. Alsof we even teruggingen 
in de tijd. Ik kende het woord niet dus zocht ik het op. Aha……in gewoon 
Nederlands is dat een potloodventer dus dat heeft niet veel om het lijf. Ik 
dacht: o wat heerlijk, gewoon een potloodventer te midden van al dat akelige 
nieuws. Hoewel er vandaag toch ook wel een leuke mededeling stond op het 
Google-nieuws: in de Nieuwe Kerk in Delft zijn 200 lichamen (skeletten) 
gevonden. Ik wist niet eens dat ze daar aan het graven waren. Uiteraard 
betreft het hier een archeologisch onderzoek, hoewel ik het toch ook wel een 
beetje vind rieken naar grafschennis. Nou ja, rieken zal het genoeg. 
Ondertussen tracht men in de regering tot een formatie te komen maar er 
zit weinig schot in.  

Gisteren werd de nieuwe plenaire zaal in gebruik genomen en ik keek met 
verbazing naar de muur achter het kabinet. Een bruine muur waar, naar het 
lijkt, klompen klei tegenaan zijn gegooid. Dat zal wat gekost hebben. Tijdens 
het debat werd ook behoorlijk gegooid, maar niet met klei. Ik heb een tijdje 
gekeken maar werd er niet veel wijzer van. Die hele formatie heeft veel weg 
van een doolhof waarin steeds meer mensen de weg kwijtraken. Als 
tegenwicht kijk ik tegenwoordig weer regelmatig naar “Het kleine huis op de 
prairie”. Zo’n heerlijke oase van duidelijkheid en rust te midden van onze 
dolgedraaide moderne woestijn. Natuurlijk gebeurt daar ook genoeg 
verkeerds, maar dat is dan overduidelijk. Iets wat we vandaag de dag moeten 
ontberen. Grenzen vervagen en allerlei keurige heren in pak houden zich 
bezig met schimmige praktijken. Legale praktijken met ranzige randjes zijn 
aan de orde van de dag. En dicht bij huis? Vroeger wist je als er een landloper 
aan de deur stond, dat je uit moest kijken. Nu zijn het keurig geklede mensen 
die zich bedienen van babbeltrucs om bij je binnen te komen. En zie maar 
eens dat je ze herkent en het bedrog doorhebt. Een mens heeft er de handen 
aan vol. Nee, geef mij maar een frisse schennispleger, dan weet ik tenminste 
waar ik op moet letten.  

Cobi Fontijn 
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WOORDRITSEN 

We blijven nog even bezig met plaatsnamen. Ditmaal enkel in Nederland. Het 
woord in de middelste kolom vormt met de linker- en rechterkolom een 

plaatsnaam. De eerste krijgt u cadeau.  
De oplossing kunt u vóór 12 oktober opsturen naar de redactie. 

 

 

 

NIJ KERK DRIEL 

GROES  BERGEN 

AMSTEL  DAM 

ZAND  HUIZEN 

HARS  EN 

KAT  AAN ZEE 

ZAAM  HAREN 

BARNE  HOVEN 

ZOETER  KERK 

APEL  SPIJK 

MOOK  VAN HOLLAND 

HELLEVOET  KIL 

WEST  SLUIS 

KLAAS  WIJK 

STEEN  OP ZOOM 

STRIJEN  VAN GENT 

HONGERIGE  HEZE 

WASSE  DEN 

ALK  SSEN 

MAAS  GRAAF 

OPPER  BURG 

KROMME  KERK 

WIL  PEN 

ZWOL  IDEN 

LUTJE  EREN 



  

 
 

 
  



  

 
 

 
 



  

Wie schreef dit verhaal met tekeningen over de 
volgende kabouter: 

“Op een mooi plekje in het grote bos woont 
kabouter Spruiteprak. Het is een aardige 
kabouter, dat wel, maar je moet nooit met hem 
over vakantie praten. Dat moet je niet doen. Daar 
houdt hij niet van”. 
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VRAAG & ANTWOORD 

Allereerst de antwoorden van de vorige keer.  
Het beertje heet: Winnie de Poeh en is samen met 
Janneman Robinson geschreven door Millne. 

De oplossing van de rebus was: 
“Er is geen kap zo heilig of de duivel krijgt er wel zijn kop 
in.”  
Winnie de Poeh werd geraden door dhr. Pors, mw. De 
Ronde en mw. De Lang. Mw. De Ronde en mw. De Lang 
hadden ook de rebus opgelost.  
Dhr. Berrevoets had enkel de rebus opgelost.  

Na de loting gaat het bloemetje naar Dhr. Berrevoets 

Nu weer een nieuwe vraag. 

 

 
 

 
De 

oplossing mag u insturen naar de redactie vóór 12 oktober. 
 

Als je met nieuw ingekomen buitenlanders de Nederlandse taal oefent, 
besef je zelf hoe moeilijk onze taal is. Vooral de dubbele betekenis van 
woorden leiden tot verwarring. Wat denk u van deze: 
De schoonheidsspecialiste vraagt na een gezichtsbehandeling: 
Mevrouw, zal ik u ook even opmaken? 
In het ziekenhuis bij het bloedprikken: Mijnheer, bent u echt wel nuchter? 
Deze moslim gelovige werd boos, en vond de vraag zeer ongepast. 
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OP DE VENSTERBANK 

De vensterbank heeft deze maand een lege plek, omdat er geen plant op 
gezet wordt. De plant, die ik ditmaal onder de aandacht 
wil brengen, wordt maar zelden te koop aangeboden. 
We zullen haar zelf op moeten kweken. 

Ik koos voor een plant, waarvan u de vrucht wel kent: nl. 
de Avocado. Haar Latijnse naam is PERSEA AMERICANA 
en ze is uit de familie Lauraceae. Ze is afkomstig uit de 
subtropische gebieden van Noord- en Zuid-Amerika en er 
zijn meer dan 135 verschillende soorten. Lang voordat de 
Europeanen naar Amerika voeren en de Avocado 
ontdekten, spraken de Spaanse veroveraars al van 
Aguacate (de naam die de Azteken aan deze vrucht 
gaven). Tegenwoordig komen de vruchten voornamelijk 
uit Queensland en Israël. In de landen van oorsprong 
worden ze bomen van wel 20 meter hoog. De bloemen 

zijn geelgroen en geuren sterk. 

Als kamerplant bloeit de Avocado niet en wordt zelden 
hoger dan 1 meter. Zoals gezegd: wanneer u een 
Avocadoplant wilt hebben, zult u haar zelf moeten 
zaaien uit de pit van de Avocadovrucht. Wanneer dat 
lukt, verlangt ze een zonnige plaats met een hoge 
luchtvochtigheid. In de zomer geeft u veel water. In de 
winter is de beste temperatuur 12⁰ C en zorgt dat de 
potgrond niet uitdroogt. 

An 
 
 

Wist je dat je in een avocado 
kunt knijpen om te kijken of hij 

rijp is? Als het vruchtvlees meegeeft dan is hij rijp. Maar nog veel handiger is 
de steeltest. Verwijder het knopje bij de steelaanzet en kijk naar de kleur die 
hieronder verschijnt. Is deze heel erg licht of mintgroen? Dan is de avocado 

nog niet rijp. Is hij lekker groen, dan kun je hem meteen eten. Zodra hij bruin 
kleurt, kun je hem beter weggooien of laten liggen in de winkel. 

 

 



  

      
Belangrijke telefoonnummers 

Alarmnummer ambulance, brandweer en politie   tel.       112 
- Politie ZHZ ( geen alarm – zonder zwaailicht)    tel.  0900 8844 

Alb.Schweitzer ziekenhuis ( alle locaties)          tel.   654 11 11 
- Huisartsenpost:  spoedeisend (17.00-08.00 uur) tel.   202 00 20 
- GGD Z-Holland Zuid ( waaronder DGJeugd)    tel.   770 85 00 

Aafje zorglijn            tel.  0900 8664 
Curadomi (Christelijke Thuiszorg)      0900 258 2583 
Internos Thuiszorg (Beverwijckstr. 37))     tel.    648 3838 
CIZ: Centrum indicatie zorg-regio Z-W      tel. 088 789 1000 
Landelijk meldpunt Zorgklachten         tel..088 120 5020 
Zorgbelang  (hoofdkantoor Gouda)       t.088 929 4000   
Sociale dienst Drechtsteden        tel.   770 89 10 
Stichting MEE Drechtsteden, waaronder:      tel.   750 89 00 
- SocIale Wijkteam  (tel. nr. per wijk) 

Het Juridisch Loket          tel.  0900 8020 

Rijbewijskeuring in Dordrecht             088 23 23 300 
Woonzorgcentrum Dubbelmonde     
Koningstraat 290 - 3319 PH Dordrecht 

Coördinator belasting service  
- dhr. A.A. Jongkind           tel:  691 21 13 
- mw. M.A.L. Wolff-Rammeloo                                         tel : 616 05 96 

Maaltijdservice: Apetito           t:0800 62258453 

Stichting HiP, Hulp in Praktijk Dordrecht            tel.:  204 9315 
ma. 09-16 u. / wo. 09-12 u. / do. 19-21 u. 

PlusBus (info+reservering:  
Email: bus@wielborgh.nl)          tel.    750 89 00 

Opgave Lief en Leed, mw. Olijve                                           tel:    613 00 83 
Bzorging bladen:  fam. A. den Houter                                  tel:    613 98 28 

Kopij contactblad:  Mw. C. Fontijn 

Website afd. Dordrecht:    https://www.pcob.nl/uw-afdeling/dordrecht 
 

 
  



  

 
 

 


