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

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-schapsgeld vindt niet plaats. Leden 
die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid.
Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling bijgehouden in een ledenbestand. Het
bestuur geeft veranderingen in de persoonsgegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Zwolle en 
omgekeerd.

Kopij voor het november nummer inleveren vóór  16 november 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: 078-6166824
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
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VAN UW VOORZITTER

We gaan voorzichtig verder !
Nu  de  zomervakantie  achter  ons  ligt,  blijkt  toch  dat  de  cornabesmetting  is  toegenomen.  Er  zijn  drie
risiconiveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Welk risiconiveau geldt, hangt af van het
gemiddelde aantal ziekenhuisopnames en het gemiddelde aantal IC-opnames in 7 dagen. Minister de Jonge
sprak op 13 oktober j.l. van corona risico niveau 2. 
Hoewel de  minister  formeel  de 1,5 meter regel  heeft  opgeheven,  zijn er toch verschillende kerken en
instellingen die dit handhaven.
We stellen daarom het volgende 

 Heeft u KLACHTEN, dan blijft u thuis 

 Houd onderling voldoende afstand en blijft op uw plaats zitten.

 U hoeft zich niet meer van te voren aan te melden

 Wel zullen we uw naam en tel.nr. noteren.  

 Neem  wel  voor  alle  zekerheid  uw  QR-code  mee,  omdat  we  niet  weten  of  de  Overheid
(Gemeente)  deze  locatie,  waar  koffie  en  thee  geschonken  wordt,  aanmerkt  als
Horecagelegenheid.

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

Kerstviering (onder voorbehoud)

Wanneer  de  coronavoorschriften  niet aangescherpt  worden,  dan
hopen we op donderdagmiddag 16 december onze kerstbijeenkomst te houden.

Daarom  melden  we  alvast  dat  deze kerstbijeenkomst gehouden zal
worden  op  donderdag  16  december  a.s.  van  14.30-16.15  uur  in  de  Maranathazaal  van  De  Wijnstok,
Dubbelsteijnlaan-W. 70.. 
Mw.  Drs.  Mariëtte  H.E.  Pullen  is  onze  spreekster  deze  middag   en  Cobi  Fontijn  zal  ons  op de  piano
begeleiden met het zingen. 

Met hartelijke groeten,
Cor den Dopper, 
Voorzitter
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UITNOIGING

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht
die gehouden zal worden op:

DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021
Let op: GAAT NIET DOOR  ! 

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

Aanvang 14.30 uur
Loe Baan neemt ons mee 

“In de voetsporen van Mozes” 

AANMELDEN IS NIET NODIG !
HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT, TE MEER DAAR

WE TE GAST ZIJN IN HET ZORGCENTRUM 

AGENDA:

 Opening door de voorzitter
 Presentatie
 Sluiting

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

                        --------------------------------------------------------------
PCOB-bijeenkomsten 2021  (datum onder voorbehoud !!)

do.  16 dec.  (Adventsviering) -De Wijnstok

*) Vacatures:               
        *    Technisch/ICT    (computer – Beamer – geluid)
        * organisatie ledenmiddagen  (sprekers uitnodigen)
       Informatie en aanmelding bij de voorzitter
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De griepprik halen? Doen! 

Het  griepseizoen  staat  voor  de
deur.  Tijd  dus  voor  de
griepvaccinatie.  Een  griepprik
halen is juist nu een must. Hoe
dat  zit?  Griepdeskundige  Ted
van  Essen,  ook  bekend  als
Dokter  Ted  van Tijd  voor  Max,
legt het uit.

Wat is eigenlijk griep? 
‘Griep,  een  griepje  en
verkoudheid  worden  vaak  op
één  hoop  gegooid.  Van  een
flinke  verkoudheid  kun  je  je
rillerig en naar voelen, maar het
is  geen  griep.  Griep  oftewel
influenza  is  een  besmettelijke
ziekte  die  wordt  veroorzaakt
door  het  griepvirus.  Net  als  bij
corona  kun  je  griep  hebben
zonder  er  heel  ziek van te zijn,
maar  je  kunt  ook  lang  last
hebben  van  de  gevolgen  of
daaraan  zelfs  doodgaan.
Longontsteking  is  een
veelvoorkomende  complicatie,
omdat je slijmvlies kapotgaat en
bacteriën  zo  naar  binnen
kunnen  komen.  En  net  als  bij
corona  komen  hartklachten  na
griep  vaak  voor  of  verergeren
ze. Wie griep heeft gehad loopt
zelfs  vier  keer  zoveel  kans  op
een  hartinfarct.  Griep  kan  ook

diabetes ontregelen. Minder bekend is dat griep depressies veroorzaakt. De verkoop van antidepressiva na
een griepepidemie neemt toe, laat onderzoek zien. En toch onderschatten we de gevaren van griep.’ 

 Waarom is het juist nu belangrijk om de griepprik te halen? 
‘Mede door de coronamaatregelen is er het afgelopen jaar amper griep geweest. Zelf ben ik al twee jaar
niet eens verkouden geweest. Nu we dankzij de versoepelingen elkaar weer opzoeken en minder afstand
bewaren, kun je op je vingers natellen dat de griep de komende maanden weer stevig zal toeslaan. Daar
moet je bij optellen dat onze weerstand is verminderd juist doordát we geen griep hebben gehad. Goede
redenen om je te beschermen tegen de mogelijke nare gevolgen van griep.’ 

 Wat hebben we geleerd van de coronavaccinatie? 
‘Een heldere les:  dat vaccineren een heel  goed idee is. Je voorkomt er een hoop ellende mee. Bij  een
epidemie of pandemie is vaccinatie zelfs de enige weg eruit. In het geval van corona is dat inmiddels heel
duidelijk, maar voor griep geldt hetzelfde. De afgelopen tien jaar zijn in ons land 
jaarlijks gemiddeld 2800 mensen aan griep overleden. En we lijken het te

 



 



 

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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(Vervolg griepprik halen)
zijn vergeten, maar de zware griepepidemie van 2017 op 2018 maakte in nog geen vijf maanden 9500
slachtoffers.  Onder  hen  waren  veel  senioren.  Zeker  voor  60-plussers  staat  het  griepvaccin  dus  voor
voorkomen in plaats van genezen.’  

Hoe staat het eigenlijk met de vaccinatiegraad onder ouderen? 
‘In 2020 hebben veel meer ouderen de griepprik gehaald dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met de
coronapandemie, denken we. Die heeft haarscherp duidelijk gemaakt hoe belangrijk vaccineren is bij het
beheersen van luchtweginfecties. 

Is de griepprik ook nodig als je rond de zestig bent en je jong en fit voelt? 
‘Absoluut.  Toch  laat  slechts  ongeveer  de  helft  van  de  prille  zestigers  zich  vaccineren.  De  rest  denkt
waarschijnlijk:  ik  heb  die  prik  niet  nodig, want  ik  ben  nog  lang  niet  oud.  Maar zestig mag  dan  het
nieuwe vijftig lijken, het afweersysteem gaat daarin niet mee. Hoe fit je ook bent en hoe gezond je ook
leeft, je afweersysteem neemt af met het verstrijken van de jaren. Je kunt gewoon minder virussen aan.
Ook als je hartstikke gezond bent kun je echt ernstig ziek worden van de griep. 

Kun je griep krijgen van de griepprik?  
‘Nee, dat kan niet. De griepprik is volkomen veilig. Griep krijg je alleen van levend virus en het vaccin is
gemaakt met dode stukjes griepvirus. Je kunt wél een ander virus oplopen. In deze tijd van het jaar waren
er immers heel wat luchtweginfecties rond. Daarvan kun je flink last hebben, maar zo’n infectie is veel
onschuldiger dan griep.  
Wat  het  effect  betreft  kun je  de  griepvaccinatie  en  coronavaccinatie  goed  met  elkaar  vergelijken:  ze
beschermen je tegen complicaties van de ziekte en dus tegen ziekenhuisopname en alle mogelijke ellendige
gevolgen van dien.’ 

Hoe haal ik die griepprik?  
‘Bij de huisarts of in de zorginstelling waar je woont. Dankzij het Nationaal Programma Grieppreventie krijgt
iedereen van zestig jaar en ouder deze of volgende maand vanzelf een uitnodiging van de huisarts. Dat
geldt ook voor mensen onder de zestig met een medische indicatie, zoals diabetes, een nieraandoening,
longziekte, luchtwegaandoening en hart- en vaatklachten. In de brief staat op welke datum en hoe laat je
de prik gratis kunt halen. Doen hoor!’ 
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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 Businesspoint Dordrecht op woensdag 17
november en maandag 20 december 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.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar
 www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 

De Procedure
Houd zelf  de einddatum van uw rijbewijs  in  de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.    
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via
DigiD  met  SMS-  of  App-verificatie.  Een  papieren  Gezondheidsverklaring  kunt  u  kopen  bij  de  meeste
gemeenten of via RegelZorg .   
Deze  vragenlijst  over  uw  eigen gezondheid  moet  u  eerst  zelf  invullen  en  opsturen naar  het  CBR.  Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát
moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij  ZorgDomein.  Zij  vullen de formulieren
digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de
website van Regelzorg.
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(vervolg rijbewijskeuring)
EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95
Eindigt  het  C/D/E  rijbewijs  en/of code 95 voor 1 november 2021:
dan is de code en/of het rijbewijs na  einddatum nog  10  maanden
geldig in de gehele EU.
Er is voor overige rijbewijshouders geen  coulanceregeling  meer
omdat  de  doorlooptijden  bij  het CBR normaal zijn. 
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Mutaties PCOB leden 13 augustus t/m 11 oktober 2021

Nieuwe leden:
 01-10-2021: Dhr. D. van den Dool, Oudendijk 44, 3318 AH 

(Geb. 01-10-1955)

Verhuisd: 
 07-04-2021: Mw. N. v.d. Stel-Hooghart van Koningstraat 278 naar Groen van Prinstererweg 38 (afd 

Bonsai kamer 140) 
(Geb. 09-01-1926) 

 04-10-2021: Mw. M. de Winter van Koningstraat 184 naar Koningstraat 290 kamer  316, 3319 PH 
Dordrecht 

(Geb. 13-03-1927)

Overleden:
 06-10-2021: Dhr. I. Jamin op de leeftijd van 76 jaar 

(Geb. 13-11-1944)

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:
Deze maand is er niets te melden.

Aantal leden:
Wij hebben momenteel  512 leden bestaande uit: 
 272  personen (individuele leden) 

en
 240  personen (   120 echtparen)

Nico Bogaards
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EEN MOOI REISJE
29 september

Om 9 uur stapten de eersten bij het stadskantoor in de bus die al klaar stond.  Nu naar de Talmaweg, maar
de kortste weg was afgesloten, dus keren met die grote bus en over de Hugo van Gijnweg. En vandaar naar
Dubbelmonde.  Om met de bus uit Dordt  weg te komen was nog een hele kunst want ook snelwegen
moesten gerepareerd en afgesloten worden, dus omrijden.  Gelukkig had de boot in Schoonhoven netjes
gewacht en eenmaal aan boord stond de koffie al klaar (met gebak). Varen van Schoonhoven naar Rhenen.
Maar omdat we zo laat bij de boot aankwamen gingen we niet verder dan Wijk bij Duurstede. Onderweg
heerlijk in de zon gevaren terwijl het thuis onweerde en regende. Het was een prachtige tocht en de lunch
was prima verzorgd.  Ook was iedereen blij  om gewoon een praatje met kennissen te maken. Dus erg
gezellig. Maar de terugrit met de bus was een lange filerijden rit. Maar we zijn er veilig gekomen. Iedereen
had er van genoten! Hier nog wat foto’s  van een fijne tocht.
Wil Berrevoets
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EEN ZWAALICHT, ZOU DAT EEN OPLOSSING ZIJN?

Het overkwam me 3 keer op 1 ochtend, de 1.50 meter afstand plicht was nog aan de orde en iemand drong
voor toen ik aan de beurt was. Ik geef het toe, ik heb ook wel voorgedrongen. Vooral toen ik moeite kreeg
met staan en het druk was bij de bushalte, schoof ik langs de bus naar voren om een zitplaatsje te hebben.
Nu met de Drechthopper hoeft dit niet, de plaatsen zijn gereserveerd!                                    
Bij het voordringen probeer ik me in de ander te verplaatsen. Heb je erge haast? Zie je niet  dat ik in de rij
sta of op mijn rollator zit te wachten om aan de beurt te komen? 

Bij de apotheek was ik bijna aan de beurt,  ik was erbij gaan zitten, netjes achter de streep op de vloer. En ja
hoor, mijn nummer kwam langs. Ik hees me overeind maar een kwieke dame was met een paar stappen
voorbij en legde haar nummer op de balie. Pardon mevrouw, volgens mij ben ik aan de beurt. Intussen had
de medewerker doorgeklikt naar het volgende nummer. Ja, zei de vlugge mevrouw, maar u heeft zeker
geen nummer . Dat had ik wel en het ‘foutje’  werd goedgemaakt.   Ook werd  een verontschuldiging geuit,
prima, kan gebeuren .

Vervolgens naar de opticien. Twee medewerksters waren met  klanten bezig, het duurde lang, dus toch
maar weer zitten op de rollator, recht voor de balie. Na mij kwam een forse meneer binnen, die onrustig
met grote stappen rondbeende. Het duurde toch wel zo’n 20 minuten, maar ja, het zijn tijdrovende klusjes,
bril uitzoeken, bril pas maken. Een klant betaalde en ik was aan de beurt dacht ik. De onrustige mijnheer
was me te vlug af, de medewerkster keek me aan. Ik dacht ze zal wel zeggen mijnheer, die mevrouw was
eerst, maar nee. Ik koos ervoor mijn mond te houden en haalde mijn schouders op. Ik zou wel een keer aan
de beurt komen. Mijnheer kwam 2 brillen ophalen, ze moesten nog pas gemaakt worden. Er was steeds iets
niet goed, te strak te los, een beetje ongelijk, de ene wenkbrauw kwam boven de bril uit, etc. Het was wel
interessant, ik heb nog nooit zoveel mogelijke bezwaren gehoord, terwijl ik 70 jaar bril dragende ervaring
heb.  Mijnheer  kreeg  een  telefoontje,  dit  werd  met  veel  armgebaren  en  gelach  beantwoord.  De
medewerker wachtte met een bril in de aanslag zeer geduldig af. Het gesprekje duurde ca. 10 minuten. Ik
heb haar, toen ik uiteindelijk aan de beurt was, moederlijk toegesproken. 
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(vervolg zwaailicht)
Ze wist dat mijnheer voor z’n beurt ging, maar vertelde ze, ze was nog aan het leren.  Aangezien ik ook
kleinkinderen heb die nog aan het leren zijn, heb ik daar begrip voor. Dat voordringen was haar overvallen,
maar  dat  lange telefoongesprek….  Ik  heb haar  geadviseerd  dit  eens met  een collega te  bespreken en
desnoods in een rollenspelletje te oefenen hoe dit in te perken.

Het 3e bedrijf, toch nog even een paar boodschapjes. Bij de kassa  lange rijen. Ik besloot niet meer op de
rollator te zitten. Dit schijnt een verkeerde indruk te wekken. Ik was bijna aan de beurt om de 1.50 meter
bij de kassa over te steken toen mijn voorganger opschoof en ja hoor, een mevrouw met een sleurmand
was me voor. De energie ontbrak me om me erover op te winden. Ik verlangde naar het opheffen van het
afstand houden. 

Dit  verlangen is weer gestopt, vorige week lopend op het voetpad werd ik ingehaald door 2 fietsende
vrouwen die me naast elkaar rijdend, rakelings passeerden. Ik riep ze na dat dit  een voetpad was.  Het
resultaat was een opgestoken middelvinger. In de winkel werd ik gevoelig in mijn rug geraakt door een
winkelkar, bestuurd door een moeder die een stout kind achterna zat. Die 1.50 meter hoeft niet, maar mag
het dan de helft zijn? Of, toch maar een zwaailicht op mijn hoofd zetten?   
                                         
Gijsje

14

Manuscript Huwelijk en roddel 

Een huwelijk  dat  door  roddel  niet  doorging?  Dat  overkwam in  1654 in  Dordrecht  de  verloofden  Crijn
Govertszoon en Geertgen Jansdochter. 
Crijn Govertsz was zadelmaker van beroep. Hij was nooit getrouwd geweest. Geertgen Jansdochter was
weduwe van Gillis Jansse. Beiden waren geboren burgers van Dordrecht. Ze wilden trouwen en tekenden
dan ook begin September 1654 aan bij de kerkeraad van de stad. 
Nog vóórdat het voorgenomen huwelijk in de kerk was aangekondigd, al op de dag na het aantekenen,
kwam er bij de kerkenraad een klacht binnen over Geertgen. Het was kennelijk een anonieme brief. Was
dat roddel? 
“… door dien eenige ondeugende personen hen onderwonden hadde de … kerkenraet aen te dienen dat
(Geertgen) “niet eerlijk van leven soude wesen, hen ten laste leggende veele blamen ende groote fouten.”
De kerkenraad zat er mee in zijn maag. Kennelijk was het een anonieme klacht, dus roddel. Want zelfs de
kerkenraad meldde aan het  paar  later  dat  de  geruchten niet  met feiten waren onderbouwd. Maar de
kerkenraad was verplicht om het verloofde stel er van in kennis te stellen. Hoewel de kerkeraad overtuigd

 



was van de goede reputatie van Geertgen die zij  met feiten onderbouwd had,  geloofde Crijn toch de
geruchten. Hij stond er op dat het huwelijk niet door zou gaan. 
“Hoewel (leden van de kerkenraad) haer eeren met reden verdedigt ende in waerheyt staende gehouden
hadden” 
Crijn heeft de kerkenraad verzocht om het huwelijk niet door te laten gaan. 
Het kwaad was gezaaid. Het stel kreeg er ruzie over. Geertgen zei dat ze immers haar onbesproken gedrag
kon bewijzen. Maar dat hielp niet. Crijn wilde er niet meer van horen. Ze kregen steeds meer ruzie. Het
kwam niet meer goed. Ze werden uiteindelijk ontslagen van hun wederzijdse trouwbelofte. Ter wille van de
gemoedsrust en vrede. Om “wederomme … in stilte ende gerustheyt te mogen leven …” 

Harry Aardoom

Bron: Regionaal Archief Dordrecht. Oud Rechterlijk Archief Dordrecht. Gerecht van Dordrecht 1450 – 1811, nummer
toegang 9, inventarisnummer 99, fol 109v, dd 15 September 1654 (akte niet gedateerd, dus datum van de vorige akte

genoteerd 
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BEROEMDE DORDTENAAR

Top Naeff (echte naam is Anthonetta Naeff). 
Het pand in de Johan de Wittstraat ademt geschiedenis als je erdoorheen loopt. Oude details  zijn nog
steeds zichtbaar. In de stijlkamer, waar Top net als in het schrijvershuisje in de pen klom, hangt een foto
van haar aan de wand. Hierop is te zien hoe ze precies in deze kamer aan haar bureau zat te werken. Je ziet
het raam en de schouw naast haar. Vanaf die plek had ze uitzicht op het ‘schrijvershuisje’. Haar man was
huisarts en als hij patiënten over de vloer had en het druk was beneden, ontvluchtte Top het pand en trok
ze zich terug in het kleine huisje, om daar verder te schrijven. Het kleine schuurtje in de achtertuin van het
huis waar de bekende Dordtse schrijfster een eeuw geleden woonde, doet inmiddels dienst als opberghok.
In 1900 publiceerde ze haar bekendste boek,  "School-idyllen".  Ondanks het  tragische einde is het  een
humoristisch meisjesboek waarmee zij haar naam onmiddellijk vestigde en waarvan het succes haar haar
verdere leven vergezelde. Er is nu ook een pad naar haar genoemd. Het Top Naeffpad loopt in het vierkant
om Villa Augustus heen.

 



Bron: Internet
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’T IS WAARLIJK…………..WONDERBAARLIJK
NR. 275

(een pasje voor een plasje)

Op het Google-nieuws las ik dat de niet-roker de maatschappij meer geld kost dan de roker. Tja, dat had ik
ze  20  jaar  geleden  al  kunnen  vertellen  en  dat  probleem  wordt  nog  groter  met  al  die
gezondheidscampagnes. Zelfs de overheid moet meedoen want de zorgkosten worden onbetaalbaar. Maar
als  al  die  mensen  gezonder  gaan  leven  worden  ze  ook  een  aardig  stukje  ouder  en  neemt  de
geldverslindende vergrijzing toe. Het heeft er veel van weg dat men het ene gat stopt met het andere.
Verder las ik dat Hanneke Groenteman haar hypotheek verhoogt om nieuwe tanden te kunnen betalen. Je
zal toch maar zó in het nieuws komen. Dat moeten wel heel bijzondere tanden zijn, minstens zoals dat van

 



de wolf bij de zeven geitjes. Mijn tanden zijn betaald door het ziekenfonds maar ja, ik heb er dan ook een
bak kleefpoeder bij nodig om het erin te houden. Laat staan dat ik er zeven geitjes mee verorber. Hopelijk
komt er op korte termijn verbetering als een andere tandtechneut zich over het probleem buigt. Ik behoef
er in ieder geval geen hypotheek voor af te sluiten.

En dan al het stof dat het corona-toegangsbewijs doet opwaaien. Half Nederland staat op z’n achterste
benen. Omdat ik geen smartphone heb, heb ik het papieren gedownload en uitgeprint. Binnen 5 minuten
was dat gepiept en daar stond ik toch wel even van te kijken. Ik maak duidelijk vorderingen.  Maar bij een
grote groep verliep dat niet zo glad. Zeker bij  die mensen die geen computer hebben en tegenwoordig
vallen onder de groep digibeten. Die voelen zich gediscrimineerd en zijn daarin dan weer echt kinderen van
hun tijd want bijna iedereen voelt zich tegenwoordig gediscrimineerd. Op zaterdagochtend stonden lange
rijen voor o.a.  bibliotheken, waar men aan een QR-code geholpen kon worden. Want om die QR-code
draait momenteel de hele kluit. Die is nodig om toegelaten te worden in o.a. een café of restaurant. Op het
terras kan nog wel zonder, maar moet men naar binnen voor het toilet, dan is geheid een QR-code nodig.
En heb je die niet dan heb je op z’n minst een droge broek nodig. Vroeger had je die kindertelefoon onder
het motto “Lucht je hartje voor een kwartje”. Om in die stijl te blijven zou ik zeggen: “Loos je plasje met een
pasje”.    

Cobi Fontijn
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VRAAG & ANTWOORD

Het is jammer dat er weinig antwoorden komen op mijn vragen over de kinderboeken.
Daarom wil ik er voorlopig maar mee stoppen. Misschien dat we nog op een ander idee
komen… je weet maar nooit. 
De auteur van het boek was Rien Poortvliet.

De puzzels slaan bij iedereen wel aan.  
Er waren weer goede inzendingen, nl.:
Mevr. C.J. Couprie  
Mevr. R. Idsinga 
Dhr. A. de Boon
Mevr. A. Nijsen 
Mevr. E. Klomp
en Mevr. T. de Lang 
De laatste drie hadden tevens de auteur van het boek geraden.  

Na loting gaat het bloemetje naar 
Mevr. T. de Lang
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OP DE VENSTERBANK

Van de redactie kreeg ik het verzoek eens een orchidee op de vensterbank te zetten. Vanzelfsprekend is het
niet moeilijk om een exemplaar uit de orchideeën-familie hier aandacht te geven. Er bestaan ± veertig

soorten en vijfduizend hybriden. 

Deze maand kies ik voor de CATTLEYA. De Cattleya is  genoemd naar de beroemde
Engelse orchideeën-verzamelaar William Cattley.  In 1818 kreeg hij  een verzameling
planten en mos, waaruit in 1824 de eerste Cattleya bloeide.

Deze epifytische planten zijn afkomstig uit een gebied in Zuid Amerika. De in het wild
groeiende orchideeën zijn beschermde planten. Vóór 1900 was de Cattleya de meest
populaire orchidee.
De  planten  hebben  schijnknollen.  De  bladeren  zijn  leerachtig  en  donkergroen.  De
bloemen  zijn  groot  en  opvallend,  in  groepen  of  alleen,  in  verschillende  kleuren,
waarvan sommige sterk geuren. 

De Cattleya verlangt een lichte plaats, zonder directe zon. Tijdens de groei geeft u regelmatig water en één
keer  per  maand  speciale  orchideeënmest.  Ook  zorgt  u  voor  een  hoge  luchtvochtigheid  bij  een
zomertemperatuur van 15⁰ C. In de winder 12⁰ - 14⁰ C.

An

Belangrijke telefoonnummers

 



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 tot 75 jaar € 70,-
                               vanaf 75 jaar € 50,-
Afspraak maken via Regelzorg

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

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. T. Oostenrijk-Baron

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 5088   
    078 613 23 22

            204 93 15 
    
    06 33 736 189

    078-8448 102

            613 98 28
            621 38 82

 



 


