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CONTACTBLAD 34e  JAARGANG DECEMBER 2021 NR. 12/  
 35e JAARGANG JANUARI 2022 NR. 1 

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Meditatie 3 
Woord van uw voorzitter 4 
Annuleren bijeenkomst 16 december 5 
Uitnodiging bijeenkomst 13 januari 2022 6 
QR-code aanvragen 
Peiling over stijgende energierekening 

7 
8 

Mutaties 9 
Open en weer dicht 10-11 
Kerstpuzzel 12-13 
Financiële perikelen (van Gijsje) 
Beroemde Dordtenaar: Ary Scheffer 

14-15 

Seniorenkoor Stadspolders 16 
Dordts Drama Spel 17 
Kerstgedicht: De zin van Kerst 18 
Kerstgedicht: Levensvlam 19 
Kerstgedicht: De menswording 20 
’t Is waarlijk……….wonderbaarlijk 21 
Kerstwoordzoeker 22 
Vraag & Antwoord 23 
Op de vensterbank 24 

 
 

 
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  11 januari 2022 

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 
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 

 

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
mailto:wiloudenaarden@upcmail.nl
mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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KERST 2021:  “Want een Kind is ons geboren …….” 
(Jesaja 9:5) 

 
Kerst is het feest van komen en gaan. Er komen mensen 
bij ons op bezoek, of we gaan ergens heen. We gaan naar 
de kerk voor de kerstdienst, naar een kerstconcert of we 
gaan op vakantie. Kerst, een tijd van komen en gaan. 
Want als er bezoek komt, ja dan moet je er op uit gaan om boodschappen in 
huis te halen. Je komt en je gaat, je gaat en je komt. 

In deze corona periode is kerst helemaal geen tijd van komen en gaan. We 
kunnen nergens heengaan, want we zijn bijna nergens welkom. We krijgen 
waarschijnlijk niemand op bezoek want we mogen thuis maximaal vier 
personen uitnodigen en in verzorgingshuizen wellicht één familielid die mag 
komen. Vergeten we hen niet? 

Kerst een tijd van komen en gaan. Ook in de tijd dat Jezus geboren werd was 
het een komen en gaan. Vanwege de volkstelling waren velen onderweg. Ook 
Jozef en Maria gingen. In Bethlehem was het een komen en gaan van 
mensen. En we lezen van de herders die gaan en de engelen die komen en 
de wijzen die komen en gaan.  

Maar het belangrijkste is wel dat Jezus kwam, de 
Zoon van God. In die nacht kwam God zelf naar 
de aarde, in zijn zoon Jezus Christus. Hij kwam uit 
liefde om ons en onze wereld te redden van de 
duisternis en de zonde. Kerstfeest is het feest van 
Zijn komst. 

We hopen en bidden dat ook deze Kerst voor u 
en ons allen een feest van herkenning en omzien 
naar elkaar zal zijn.  

Het bestuur wenst u allen gezegende kerstdagen en een liefdevol en 
voorspoedig 2022 en we hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen 
begroeten. 

Cor den Dopper,  
voorzitter 
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VAN UW VOORZITTER 

 
 

Terugblik en Vooruitzien 

Terugblikkend op het afgelopen jaar zien we dat het ledenaantal  licht is 
teruggelopen. Enerzijds doordat leden zijn opgenomen in een verpleeghuis, 
maar ook door overlijden al dan niet vanwege covid-19. Gelukkig mogen we 
ook weer nieuwe leden verwelkomen, ondanks dat we nog geen enkele 
ledenmiddag hebben kunnen organiseren. 

Door de toenemende coronabesmetting is het aantal bezoekers sterk terug 
gebracht. Daarbij moeten de 1,5 meter en mondkapjes in acht worden 
genomen bij het in- en uitgaan en moet men op de aangewezen plaats 
blijven zitten.   

De volgende regels worden in acht genomen: 

• Voor elke bijeenkomst bent u verplicht zich op te geven, zodat we u ook 
tijdig kunnen berichten of de bijeenkomst al dan niet doorgaat. 
Opgeven bij onze secretaris Gijsje van der Veer. 

• Doe het zo mogelijk per email en geef uw naam en (mobiel)-
telefoonnummer door. 

• Voelt u zich niet lekker, bent u verkouden of heeft u verhoging, dan 
blijft u thuis en meldt u zich af bij de secretaris: Gijsje van der Veer, 
gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl tel. 6161220. Zo voorkomen we met 
elkaar dat we anderen kunnen besmetten. 

• Mogelijk moeten we ook uw QR-code checken. Neem voor alle 
zekerheid uw QR-code mee.  

• Bij overtekening wordt u op een wachtlijst geplaatst en krijgt u 
voorrang voor een volgende bijeenkomst. 

• Kijk op de website van onze afdeling voor de meest recente informatie: 
https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht/ 

 

Cor den Dopper,  
Voorzitter 

 

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht/
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UITNODIGING 

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

DONDERDAG 16 december 2021 

Vanwege de aangescherpte  
Covid-19 maatregelen  

heeft het bestuur besloten   
de Kerstbijeenkomst 

in  De RANK  
van kerkgebouw De WIJNSTOK  

NIET door te laten gaan. 

 

Het bestuur wenst u allen gezegende  

Kerstdagen  vol vrede 

en een voorspoedig Nieuwjaar  

zonder corrona, verdriet of tegenslag. 
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 

die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 13 januari 2022 

Onder voorbehoud ! 

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

Aanvang 14.30 uur 

Programma nog niet bekend 
wordt t.z.t. op de website vermeld. 

Kijk voor meer informatie ook op onze website: 
https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht/ 

 

 

 

 

• Heeft u KLACHTEN, dan blijft u thuis  

• Bij binnenkomst wordt uw naam en tel.nr. genoteerd. 

• Beschikt u over een e-mailadres, die wij niet kennen, 
geef dit door zodat wij u op de hoogte kunnen houden. 

• Houd onderling minimaal 1,5 meter afstand 

• Bij binnenkomst draagt u een mondkapje 

• U blijft op uw plaats zitten, waarna het mondkapje af mag 

• Bij het verplaatsen naar het tollet, dan moet u uw mond-kapje 
weer op. 

 

VANWEGE DE AANGESCHERPTE COVID-19 
MAATREGELEN IS AANMELDEN  VERPLICHT. 

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

WE TE GAST ZIJN IN HET ZORGCENTRUM ! 

NEEM  UW QR-CODE MEE, OMDAT WE 
NIET WETEN OF DEZE DAN VEREIST WORDT. 
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De QR-Code 

Hoe kom je aan zo'n QR-code? 
Heb je geen smartphone of kun je geen coronatoegangsbewijs 
afdrukken? Dan kun je ook telefonisch een papieren 
coronatoegangsbewijs met QR-code aanvragen:  
1. Bel 0800 – 1351 of 0800-1421. 
2. Houd je Burger Service Nummer (BSN) bij de hand. 

https://coronacheck.nl/nl/print/ 

 
Tijdelijke QR-code voor ongevaccineerden met medische reden 
 

 
 

 
 

Mensen die zich om medische 
redenen niet kunnen laten 
vaccineren tegen het corona-virus 
kunnen binnenkort als alternatief 
een tijdelijk verstrekte QR-code 
krijgen, zegt demissionair 
zorgminister Hugo de Jonge in de 
Tweede Kamer. 

Zij kunnen daarvoor een aanvraag 
indienen die dan door een arts en eventueel andere deskundigen wordt 
beoordeeld. Het gaat naar schatting om enkele duizenden mensen. Zij 
kunnen nu buiten hun schuld niet deelnemen aan het openbare leven, zo 
brachten verschillende partijen naar voren tijdens het coronadebat. 
Hij verwacht dat het nog enkele weken gaat duren voordat dit is opgezet. 
Uit de pilot is ook gebleken dat het niet goed is een eigen (huis)arts te 
laten oordelen over een alternatief, omdat het ze 'in een ingewikkelde 
positie' zou brengen. 
Tekst: Radar (Avro-Tros) 
 

 

 

 

  

https://coronacheck.nl/nl/print/
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Peiling KBO-PCOB: 
senioren ongerust over stijgende energierekening 

 
Het is goed dat het kabinet 
plannen maakt om de hoge 
energierekening aan te pakken, 
want de stijgende prijzen 
zorgen onder senioren voor 
onrust, blijkt uit onderzoek van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
 
 Van de senioren die een hogere energierekening verwachten (69%), 
is maar liefst driekwart (74%) licht tot zeer bezorgd over de oplopende 
energiekosten en wat dat betekent voor hun eigen situatie. Gusta 
Willems van KBO-PCOB: “Met de koude en donkere dagen op komst 
wil je onbezorgd de verwarming aanzetten en een gezellig lampje 
aandoen. Maar zo vanzelfsprekend als dat was, is dat nu een reden tot 
zorg. Men vraagt zich af of deze winter een koude kermis wordt.” 
Bron: KBO-PCOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jantje komt thuis met een slecht rapport. “Voor zo’n rapport lijkt 
een flink pak slaag op zijn plaats”, zegt vader boos. Jantje 

antwoordt: “Dat lijkt me een goed idee pa, ik weet waar de 
meester woont.”  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/CG1wxeYTnquUB2l1o7wmX6nQd_ZqPkD37ExKY6OpPpUI44QSF7wH-n_WjgdqNhZTQWwlJ6Y7LZ68S4EdZ0-Ryw/76utvRgskyRzkDD


  

 
 
 

 



  

  
 
 

 
 

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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Mutaties PCOB leden 11 oktober t/m 28 november 2021 

Verhuisd:  
➢ 27-11-1945: Fam. Slijkhuis van Abeelstraat 54, 3329 AD  

  naar Menagerie 77, 3328LL (Dhr. Geb. 01-10-1943  
  en Mw. Geb. 16-04-1946)  

➢ 04-10-2021: Mw. M. de Winter van  Koningstraat 290 kamer  316 
naar Groen van Prinstererweg 38, Afd. Braam Kamer 100 (Geb. 13-
03-1927) 

Overleden: 
➢ 21-10-2021: Mw. J. Leijs-Nootenboom op de leeftijd van 85 jaar  

  (Geb. 22-11-1935) 
➢ 30-10-2021: Dhr. E.A. Ligtenberg op de leeftijd van 82 jaar  

  (Geb. 06-06-1939) 

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: 
➢ 09-12-2021: Fam. Van Eck 55 jaar getrouwd 

Aantal leden: 
Wij hebben momenteel  510 leden bestaande uit:  

➢ 272 personen (individuele leden) en 
➢ 238  personen (  199  echtparen) 

 
Nico Bogaards 
 
  
 
 
 
  



  

10 

Open en weer dicht 
Dordrecht  28-10-2021 

De wereld gaat nu meer en meer open, maar ook weer gelijk op slot als 
we gezamenlijk niet goed luisteren naar de bekende sprekers van het 
binnenhof. We waren blij met z’n allen om weer wat vrijheid te krijgen in 
onze omgang.  Geen lapje meer voor je mond en neus, want je ruikt 
natuurlijk niets meer, maar dat geeft niet. We zijn als ouderen wel meer 
gewend. Maar nu gaan we weer de PCOB middagen krijgen, dat hopen we 
tenminste, maar als ze dat in DEN HAAG  in de gaten krijgen komen ze 
weer met tegenmaatregelen, als we niet op passen. Maar wij passen wel 
goed op ons zelf en op de ander naast ons die we lief hebben.  

Want besmet raken is geen  kleinigheid. Lange tijd in huis met al je 
geliefden en geen tijd voor winkelen, en zeker de komende tijd wanneer 
die man met zijn mijter weer binnen moet komen. U weet wie ik bedoel; 
zelf zal hij mij niet zien voor inkopen. Ik heb net 3 setjes ondergoed 
gekocht, dus ik hoef de deur niet meer uit. 
Alleen voor de geneesmiddelen die mijn 
arts voorschrijft. Maar ik zou zeggen: we 
gaan lekker naar de middagen, weer een 
lapje erbij voor je neus en mond voor als 
men slist en een schone zakdoek is ook erg 
belangrijk. Want je kan na zo’n lange 
periode best nog last hebben van een druppel aan je neus. Vandaar de 
zakdoek en eventueel als je aan het lachen bent niet vergeten om de 
mondhoekjes droog te vegen.  

Ja laten we hopen dat de Corona ons geen van allen meer raakt en dat we 
de prik hebben gehad en wel gratis. Ja daar hoeven we niets voor te 
betalen. Ome FISCUS in Den Haag heeft voor het eerst de ouderen eens 
goed bedacht: prikken en weg wezen. Hij heeft het zo goed gemaakt dat 
hij tegen z’n buurman in de kamer zei: “Joh, het is niet gratis. We hebben 
bedacht dat ze het ons terug betalen aan  gas en elektra. Maar dat hebben 
ze niet in de gaten.” Dus ouderen, denk maar niet dat we van ze af zijn. 
Ze weten zelf niet eens met wie ze verder moeten op het Binnenhof.  

Nou ja Binnenhof, ze zitten voor enkele jaren aan het BEZUIDENHOUT. Bij 
dat mooie tapijt van kleibollen. Ik ben er zelf binnen geweest via de TV. 
Prachtig als je ziet hoe ze met z’n allen een bonk klei op de muur mochten 
gooien. Ze hebben gelachen en tegen elkaar gezegd: Dit is  nu  
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(vervolg Open en weer dicht) 
onze kunst, kan niemand aan 
tippen. Ja we zitten in een 
wereld die aan alle kanten 
rammelt en niemand weet wat 
het gaat worden.  Dus laten we 
als ouderen de moed niet laten 
zakken. Blijf lekker gezond en 
wel, en ik zou zeggen: lekker 
slapen en morgen gezond weer 
op.   

Naam bij redactie bekend  
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Zijn karakter toont hij met waardigheid A A R D  

In de kloveniers viel veel te prijzen       

Een hemellichaam in monsterlijke vormen      

Het brandt daar in de schelvis     

Het hemelwezen was bezig te hengelen      

Het hoogste punt zat in de stopverf     

De boef was bezig met veroveren      

Voor een moment in levendigheid      

Dat is de mop van grapefruit     

We roemen het door te graveren     

In die windrichting ligt een oor dwars      

Door de pasta bakken we rookgerei      

In de racefiets zit een kleinigheid      

Bij de chinees eet men die na Sinterklaas     

Het is noodzakelijk dat hij slecht is      

Het is stekelig op het tegelpad       

Dat café is geliefd bij het publiek     

Neem de metro effen met die kaart      

Ivoor vinden we in het knelpunt     

Die vrienden vind je in de tomatensoep      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTPUZZEL 

Hier een puzzel voor de echte puzzeltijgers onder ons. In 
elke zin zit een woord verborgen dat u in de vakjes kunt 

zetten. Bij juiste invulling leest u in de gekleurde vakjes van 
boven naar beneden een leuke kerstspreuk. Het eerste 

woord krijgt u cadeau. 
De oplossing kunt u opsturen naar de redactie  

vóór 11 januari 2022. Onder de juiste inzendingen wordt 
een VVV-bon van 10 euro verloot. 
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Dat kledingstuk is alles behalve gemakkelijk      

In de gevangenis vinden we de eerste vrouw      

Beraadslagen geeft advies     

Het serviesgoed is behoorlijk smerig     

Die stand vindt men schadelijk     

Dat onderste zit in de promillage     

In de bromtol komt de vertaler      

De schoonmaker kan niet in het godshuis     

Door die erosie zagen we de god van de liefde     

In de achteruitgang zat het glas     

Het is normaal dat daar die knevel zit     

Dat krijg je van drugs tijdens de striptease     

De wieken van de mol en de egel      

Daar moet je mee schrijven om de vink te zien      

In het besparen ontdekken we de naaldboom     

Bid een dag om het plan rond te krijgen     

Dat kan eventueel met familie      

Het is dikwijls wat corpulent     

Je moet hier een loopvogel in zien      

 

 

 

 

 

 

Het is procentueel maar een kleine munt     

In het melkproduct zit iets voor iedereen     

In de zomer groeit het in de botten     

In de rumba staat mijn lichaam      

De Brexit zorgde voor een vreemde uitgang     

In de trompet kun je het lichaam zien     
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FINANCIËLE PERIKELEN 

Ik kreeg een indicatie voor een kleine medische ingreep en de arts gaf 
een lijstje mee voor de apotheek. Er was ook een recept voor 2 tabletjes, 
in te nemen om ‘rustig’ te worden. ‘Mevrouw die vergoedt het 
ziekenfonds niet, ‘okay’. Ik had gelukkig mijn bankpas bij me. 
Thuisgekomen keek ik naar de rekening, 13 Euro 66, zouden ze toch een 
vol doosje hebben gegeven? Nee hoor, 2 tabletjes, en daar moet je dan 
rustig van worden!  

Plotseling was ik terug eind jaren ’70, bij een 
financieel gebeuren waar we nog regelmatig om 
lachen.  Mijn opa was een voorstander van het 
kopen van obligaties of aandelen. In de 
Brabantse volksmond ‘stukjes’ genoemd. Je 
legde een bedrag in, dat na een bepaalde tijd 
een aantrekkelijke rente zou opleveren. 
Bovendien steunde je de opbouw van de ‘Staat 
der Nederlanden’. Als er veel uren gewerkt was, 
voor mijn tijd aan de Zuiderzee en na de 
watersnood aan de Deltawerken, werd er een ‘stukje’ gekocht. Als kind 
kreeg ik het idee dat je ‘in goede doen’ was als je hierin kon investeren. 
Na 25 jaar ging je de rente ontvangen, het appeltje voor de dorst, door 
de bonnetjes die onder aan het document zaten af te knippen en bij de 
bank te ‘verzilveren’.  Je mocht er 3  tegelijk inleveren, van het afgelopen, 
het huidige en het volgende jaar. Van 1 papieren document  was dat f 
7,50 voor 3 jaar.  

Mijn ouders logeerden een paar dagen bij ons en mijn moeder wilde naar 
de bank, want in haar woonplaats konden de bonnetjes niet ingeleverd 
worden. Ze wilde ook wat boodschapjes doen en zei: ‘Dan gaan we lekker 
een kopje koffie drinken bij de HEMA, met wat erbij. Nou, dat was 
bijzonder voor mijn spaarzame moeder, zomaar midden in de week!                                                                               

Bij de bank aangekomen keken we onze ogen uit. Veel pluche en tot onze 
enkels in het hoogpolige tapijt. Mijn moeder begon er deftig van te 
praten. Toen we aan de beurt waren sprak ze van ‘coupures’ in plaats 
van de gebruikelijke term ‘bonnekes’. De bankbediende was een jonge 
man, strak in het pak en met stropdas.  
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(vervolg Financiële perikelen) 
Hij bleef vrij lang weg, kwam terug met de verwachtte f 7,50 en….. een nota 
van f 12,50. ‘Hoezo nota,’ vroeg mijn moeder. ‘Ja mevrouw, dat zijn 
administratiekosten.’ Van opwinding vergat mijn moeder haar a.b.n.  ‘Zijde 
gij soms zot geworden? Ik kom hier om geld te ontvangen jongske, niet om 
te betalen, roep de chef er maar bij, dit klopt niet!’ Ik verwachtte elk moment 
iemand van het programma ‘Poets’, later de verborgen camera, en kreeg de 
slappe lach. Ik had mijn moeder nog nooit in het openbaar uit haar slof zien 
schieten. De chef kwam erbij en die maar uitleggen en nog eens uitleggen. 
Mijn moeder werd steeds kwader, smeet  het geld wat ze in handen had met 
de nota door het loket, en zei: ‘Ge ken oe rotcente houwe, de groete met 
jullie.’ Een soort bewaker kwam onze kant uit en ik zei: ‘ma we kunnen beter 
naar buiten gaan, denk ik.’ Eenmaal buiten zag ook mijn moeder het idiote 
van de situatie in en hebben we 
samen als twee schoolmeiden 
staan te gieren van het lachen. 
‘Kom,’ zei ze ‘we gaan toch naar 
de HEMA om de koffie en nemen 
er wat lekkers bij, ik heb gelukkig 
m’n portemonnee bij me!’  
       Gijsje 

*************************** 
Beroemde Dordtenaar 
Ary Scheffer  

Scheffer werd geboren te Dordrecht als zoon van Johan Bernard Scheffer, 
eveneens beroepsschilder en moeder Cornelia Lamme, eveneens 
kunstschilder. Later in Parijs verwierf Scheffer bekendheid en oogstte hj 
succes. Tot zijn vrienden behoorden o.a. Franz Liszt en Frédéric Chopin, die 
hij drie keer portretteerde.  
Na 1830 veranderen de hoofdthema's van zijn schilderijen van portretten en 
interieurs naar Bijbelse en literaire voorstellingen. Hij bleef tot aan zijn dood 
schilderen en overleed op 63-jarige leeftijd. Vier jaar na zijn dood werd op de 
Beurs te Dordrecht (nadien: Scheffersplein) een standbeeld voor hem 
onthuld, gemaakt door Joseph Mezzara naar het ontwerp van Ary's dochter 
Cornelia. In Parijs is een straat naar hem vernoemd. 
Bron: Wikipedia 
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Seniorenkoor Stadspolders 
 
Ondanks alle problemen die de corona de afgelopen 2 jaar 
heeft veroorzaakt, heeft het Seniorenkoor Stadspolders de 
moed erin gehouden. 
Er wordt al een poos weer gerepeteerd op dinsdagochtend. 
Kom eens luisteren in de Bron aan het Dudokerf.  
We starten om 10.00 uur, de pauze is om 10.45.   
We zijn actief bezig om een mooi concert vorm te geven. 
 

NIEUWJAARSCONCERT 2022 
 

Dit wordt gehouden op zaterdagmiddag 15 januari 
in Kerkgebouw de Wijnstok 
Dubbelsteynlaan West 70 

Aanvang 15.00 uur. 
Er is volop parkeerruimte. 

 
Uitvoerenden:  Seniorenkoor Stadspolders  
  o.l.v.  Johan den Hoedt 
                             Piano/orgel: Martijn Borsje 
                             Soliste: Jacqueline Meijer 
 
Er is vrij entree-collecte na afloop. 
PCOB leden zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom. 
Toegang volgens de dan geldende corona regels (corona 
check) 

Bert de Vries,  PR. Seniorenkoor Stadspolders 
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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 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Humor  

Kleine Karel vraagt aan zijn moeder waarom hij altijd moet doen 
wat zij zegt. Dat is toch logisch zegt zijn moeder: “Toen ik klein 
was, moest ik ook altijd doen wat oma zei. En toen oma klein 

was moest zij ook altijd doen wat haar moeder weer zei.”  
Karel: “Dan zou ik wel eens willen weten wie eigenlijk met dit 

spelletje begonnen is?” 
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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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Dordts Drama Spel 
 

Het Dordts Drama Spel speel je zo:  

De ene deelnemer is de schrijver en de andere is verteller. Ga tegenover 
elkaar zitten. De verteller mag niet meelezen. De schrijver stelt alle vragen 
aan de hand van de punten hieronder. De verteller geeft antwoord. Meestal 
bestaat het antwoord uit één woord. De schrijver vult dat woord in op de 
juiste plaats in de tekst, zonder iets van de tekst te lezen en al helemaal niet 
voor te lezen. Pas als alle woorden zijn ingevuld leest de schrijver de tekst 
hardop voor. Veel plezier met deze karaoke-tekst. 
 

Invullen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

je voornaam 
lichaamsdeel 
mannelijke acteur 
snack 
keukenartikel 

 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 

wijk in Dordrecht 
bezigheid 
onschuldige ziekte 
straat in Dordrecht 
muziekinstrument 

 

Bagijnhof 

Vorige week liep ik ①……………………., in de Hema toen ik op mijn 

②…………………………. werd getikt. Het was ③…………………………………….die 

vroeg of ik ook zo’n trek had in een④…………………………... Van schrik liet ik 

mijn zojuist gekochte ⑤……………………………………op de grond vallen. Alle 

mensen in de winkel keken naar ons. Ik zei: Kom snel mee naar 

6……………………………………. daar is het minder druk en kunnen we 

rustig⑦…………………………………………. Daar zijn we de rest van de middag 

geweest en hebben veel gepraat over zijn⑧……………………………………………...  

Het was interessant maar verder ben ik over hem niet veel te weten 

gekomen. ’s Nachts was ik er nog mee bezig. Ik droomde dat hij over de 

⑨………………………………………………………   liep en zag hem in gedachten weer 

helemaal voor me. Droom jij weleens in geluiden? Ik hoorde heel duidelijk 

een ⑩………………………………………………………………..en zag ook dat hij die 

bespeelde. Apart hè? Morgen ga ik weer naar de Hema. 
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De zin van Kerst 

God gaf zichzelf als mensenzoon. 
Een krib, een stal, wat schamel stro.  
Dat is het beeld, wij zien dat zo. 
Toen God zich gaf was dat Zijn loon. 

Het Christuskind, onschuldig, rein. 
Beladen met onze mensenschuld. 
Omdat de Vader het nog duldt, 
Wil Jezus bij de mensen zijn. 

De herders, wijzen, dat zijn wij. 
Aanbidding vraagt Hij dagelijks weer. 
Dat geeft ons leven ommekeer. 
Dat maakt ons mensen pas echt vrij. 

Christusfeest, Het Woord geboren. 
God zelf heeft onder ons gewoond. 
Zijn liefde telkens weer getoond. 
De mens dan toch weer uitverkoren. 
Dat is de zin van Kerst. 

Ferry Busscher 
 

 

 

 
 
 

 

Wie zal het kerstfeest op de juiste manier 

vieren? Degene die alle geweld, alle eer en 

aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed, alle 

eigenwilligheid eindelijk aflegt bij de kribbe.   

     Dietrich Bonhoeffer 
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Levensvlam 

Als kerst slechts een historie is, 
een oud gezellig feest. 

Waarbij de herberg en het kind 
niet meer zijn dan “geweest”. 

Een kerstboom en wat dennengroen, 
een copieus diner 

en voor een keertje naar de kerk, 
een zangkoor op tv. 

Een warm gevoel, een ruime gift, 
even wat aandacht voor 

ellende heel ver van ons bed 
en daarna gaan we door. 

Dan is het kerstfeest slechts een farce, 
een slecht getimed verhaal. 

Het wonder Gods getransformeerd 
tot vrolijkheid op schaal 

Maar wie in ‘t Kind de Vader ziet 
Die tot ons mensen kwam, 

die vindt in ’t duister van de nacht 
Gods eeuw’ge levensvlam. 

Cobi Fontijn 
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De menswording 

Het wonder van de menswording  
gebeurt niet in een zee van licht, 

niet in straten vol glitter, 
niet in de verblindende veelheid  
en ver van wie uit is op macht. 

Maar naamloos, geborgen,  
misschien in het holst van de nacht. 

Op plaatsen, ontelbaar,  
waar leven wordt doorgegeven, 
waar het brood van vertrouwen 

vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, 
waar niemand te min is,  

geen levende ziel onbelangrijk. 

Waar je als vreemde een thuis vindt,  
waar eenzaamheid wordt geheeld 

en pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft. 
Waar men grootmoedig een stap zet,  

en nog één en nog één, 
naar verzoening en eindelijk vrede. 

Het kind van de hoop  
wordt steeds weer geboren uit mensen 

God, wat een wonder. 
Kris Gelaude 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 279 

(remember december) 

Ik ben altijd dol geweest op de maand december met het heerlijk avondje, 
kerst en de jaarwisseling. Maar de laatste jaren is er zelfs voor mij wel 
enigszins de klad in gekomen. Een deel van de bevolking voelt zich schuldig 
bij de chocolateletters en kerstkransen. Vuurwerk, Zwarte Piet en echte 
kerstbomen staan op de verdachtenlijst. Overal kleven bezwaren aan. Nee, 
dan vroeger.   
Om te beginnen lag er vaak sneeuw in december, leve het klimaat! Iedere 
avond zetten we onze schoen bij de schoorsteen en ’s morgens lag er een 
chocolade muis of suikeren beest in. Daar moest je dan als de kippen bij zijn 
anders ging de kat ermee aan de haal. Op Sinterklaasavond werd er gebeld 
(door de buren) en stond er een zak met cadeautjes voor de deur. Wij 
geloofden heilig dat Sinterklaas dat had gedaan. Met kerst lieten we een 
konijn slachten want de partij voor de dieren bestond nog niet. Er waren 
kersttimpjes en mandarijnen in mooie papiertjes. Van de zondagschool 
kregen we een sinaasappel met een boekje van Van der Hulst. We hadden 
een echte kerstboom met echte kaarsjes erin en een emmer water ernaast. 
Veiligheidshalve werd de kat rond kerst binnen gehouden want er mocht 
eens iemand op het onzalige idee komen hem te slachten. Op 
oudejaarsmiddag bakte mijn moeder oliebollen waarbij mijn vader hielp met 
het beslag. Daar ging echte gist in waarna de emmers en pannen afgedekt 
met een doek rond de kachel werden geplaatst. We liepen op eieren want bij 
het geringste briesje kon het beslag neerslaan. Op oudejaarsavond werden 
wij als kinderen om even voor 12 uur uit bed gehaald. Eerbiedig luisterden 
we naar de twaalf slagen en mochten even naar buiten met sterretjes. 
Daarna aten we een slaatje en een broodje met paardenbiefstuk. Vader las 
psalm 90 voor en bad met ons om Gods zegen voor het nieuwe jaar. Op 
nieuwjaarsdag aten we veel te veel oliebollen en gingen we naar de opa’s en 
oma’s want er had nog niemand gesproken over “dor hout”. De kerstboom 
bleef staan tot driekoningen waarna wij als kinderen ze overal ophaalden en 
verbrandden op een “zandvlakte”. We maakten van oude kranten fakkels en 
speelden een dag lang voor pyromaan. Ik herinner me dagen dat we alleen 
even naar huis gingen om te eten. Er was aan beweging en frisse lucht geen 
gebrek. Vroeger, ja……………., toen de slang en de ezel in de bijbel nog spraken 
en we met weinig rijk waren.           Cobi Fontijn 
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  KERSTWOORDZOEKER 

De letters die overblijven vormen een woord dat past bij de tijd van het jaar. 
De oplossing kunt u naar de redactie sturen vóór 11 januari 2022. 

 0 V K N K R A N S A P O 

M P E U E O E S N P L V 

W R L E M O E E B R A E 

E E F E S J K K I A K R 

G S S R T E S L T D K W 

Z T A H T T A P A S E E 

A A C S A E E K A K N R 

K I N D E R E N N R L K 

L A A D B A K O K E E E 

A A G A B N E V L E D N 

N A A L D A R IJ E K I IJ 

K N L B E L K R I N G P 

AANSTEKEN 
ASBAK 
BAAN 
BELKRING 
DELVEN 
EIDER 
EMOE 
EREN 
GELUK 
KAARS 
 

KALKOEN 
KERK 
KINDEREN 
KOEK 
KLANK 
KRANS 
KREEK 
LAADBAK 
LELIJK 
LICHTJES 

NAAD 
NAALD 
OMWEG 
OPA 
OPLETTEN 
OVERWERKEN 
PIEK 
PLAKKEN 
PIJN 
REST 

SFEER 
SPAR 
SPAREN 
STAD 
TAPAS 
VEE 
VONK 
ZAK 
ZANDBAK 
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VRAAG & ANTWOORD 

De oplossing van de puzzel Woordritsen  was:                                                             
Bezoek en vis blijven drie dagen fris. Goede inzendingen kwamen van         
Mw. Besemer, Mw. Idsinga, Mw. de Lang, Mw. Couprie, Mw. Klomp, Fam. 
Van Laar, Fam. Dubbeldam, Mw. de Ronde.  Na loting gaat het bloemetje 
naar de Fam. Dubbeldam. 

We gaan dus ook naar een ander soort vragen over. 
Eens kijken of u dat leuk vindt. De vragen komen uit 
de Bijbel en zijn meerkeuzevragen. Bij iedere vraag is 
1 antwoord mogelijk. We zijn benieuwd of het 
aanslaat. Hier komen ze. 

 1. Hoe heet de derde zoon van Adam en Eva?                                                                     
  a. Enos, b. Henoch, c. Set. 

 2. Wat was de familie relatie tussen Abram en Sara?                                                            
  a. neef en nicht, echtgenoten, b. broer en halfzus, echtgenoten  
  c. alleen echtgenoten. 

       3.  Welk dier kon in de Bijbel praten?                                                                                    
  a. De ezel van Bileam, b. de leeuwen in de leeuwenkuil,  
  c. het paard van Troje. 

       4. Hoe heet de eerste zoon van Ruth?                                                                         
  a. Isaï, b. Boaz, c. Obed. 

       5.  Met wie was koning David als eerste getrouwd?                                                         
  a. Abigail, b. Merab, c. Batseba. 

       6. Wat was het beroep van Lucas de evangelist?                                                                  
  a. visser, b. arts, c. schrijver.  

       7. Welke Perzische koning liet Ezra en de Israelieten terug gaan?                                 
  a. Nebukadnezar, b. Ahasveros, c. Kores 

De oplossing kunt u vóór 11 januari opsturen naar de redactie! 

Veel plezier er mee.   Wil. 
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OP DE VENSTERBANK 
 

Nadat we vorige maand een orchidee op de 
vensterbank hebben gezet, geven we ditmaal een 
ander lid van de orchideeënfamilie de aandacht.  
Het is de ONCIDIUM.  

Het plantengeslacht Oncidium heeft soorten die 
epifytisch zijn, maar ook een stel dat terrestrisch (op 
de grond groeiend) is. Ze komen voor op het 
Amerikaanse continent van Mexico tot Florida in 
subtropische gebieden. Ook in koelere streken tot op 
4000 m hoogte.  

De naam Oncidium is afgeleid van het Griekse woord onkidion = knobbel, dat 
wijst op de knobbeltjes op de lip van de bloem. Het geslacht omvat ruim 750 
soorten, die onderverdeeld zijn in secties, gebaseerd op de bouw en bloemen 
van de plant. Zo zijn er soorten met lange, met leerachtige, met vlezige en 
met potloodachtige bladeren. Ook is er een verdeling van planten voor de 
warme kas en soorten voor de koude kas.  

Hier volgen een paar soorten.  
ONCIDIUM PUSILLUM: een klein soort met minuscule gele bloemen met rode 
schaduw. 
ONCIDIUM CONCOLOR: heeft goudgele 
bloemen.  

De verzorging verschilt van soort tot soort. 
In de groeiperiode hebben ze rijkelijk water 
nodig, in de rust minder. Kijk uit voor 
wortelrot! Ze verlangen een standplaats 
met een hoge luchtvochtigheid, niet in de 
zon.  
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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 

mailto:bus@wielborgh.nl


  

 
 
 

 
 


