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Contributie 2022:  € 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  8 februari 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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VAN UW VOORZITTER 

 
Afwachten en geduld hebben  
Door toenemende coronabesmetting zijn ook de overheidsmaatregelen 
aangescherpt. Nog steeds hebben we de middagbijeenkomsten moeten 
uitstellen. 
Ook de komende middagbijeenkomsten staan onder druk. Daarom is het 
zeer belangrijk dat u de website in de gaten houdt. 

Https://www.pcob.nl/uw-afdeling/dordrecht 

Natuurlijk beschikt niet iedereen over internet, dus vragen we u of 
familieleden of bekenden dit voor u kunnen doen. Daarnaast moet u niet 
vergeten dat het bestuur besloten heeft dat u tot nader bericht verplicht 
bent zich voor elke bijeenkomst aan te melden, per email of telefoon. 
Op deze wijze kunnen we u bereiken wanneer een bijeenkomst niet 
doorgaat. Dit geldt ook voor de komende bijeenkomst waarbij ook leden 
van de Seniorenbond en de KBO uitgenodigd zijn. 
 Nogmaals de volgende regels die we in acht nemen: 

• Voor elke bijeenkomst bent u verplicht zich op te geven,  
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/ 

Namens het bestuur, 
Cor den Dopper,  
voorzitter 
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UITNODIGING 

 

Wat kunnen senioren uit Dordrecht verwachten van de  
Gemeenteraad in de komende raadsperiode? 

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 

 In de Maranathazaal van het kerkelijk Centrum De Wijnstok 
Dubbelsteynlaan-West 70 

Dordrecht-Dubbeldam 
Van 14.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 

Onder voorbehoud van de dan geldende 
overheidsmaatregelen 

Aanmelding = Verplicht 

De leiding van deze middag is in handen van mevrouw Jannie Storm, 
van de Adviesraad WMO & Jeugd. Zij zal na de korte inleidingen de 
discussie leiden. De onderwerpen zijn Wonen, Mobiliteit, Zorg & Welzijn 
en (digitale) toegankelijkheid.  

 Agenda 

14.00 u.  Opening door de voorzitter PCOB 
14.05 u.   Inleiding door middagvoorzitter Jannie Storm  
14.10-14.50 Thema 1-2 Wonen & Mobiliteit 
14.50-15.05 Pauze 
15.05-15.45 Thema 3-4 Zorg & Welzijn en Digit. Toegankelijkheid 
15.45-16.10 Plenaire discussie  
16.10-16.15 Afsluiting 

We hopen op een goede opkomst. 
Besturen KBO-SBD-PCOB 
Cor den Dopper 
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REGELS TIJDENS LEDENBIJEENKOMSTEN 
 

• 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 mondkapje 
weer op. 

 

 
 
. 
 

 

 

 

 

EVEN     LACHEN 

 

 

 

 

 
 

 

VANWEGE DE AANGESCHERPTE COVID-19  
MAATREGELEN IS AANMELDEN VERPLICHT. 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

NEEM  UW QR-CODE MEE, OMDAT WE 
NIET WETEN OF DEZE VEREIST WORDT 

 

VANWEGE DE AANGESCHERPTE COVID-19 
MAATREGELEN IS AANMELDEN VERPLICHT. 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

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

 

VANWEGE DE AANGESCHERPTE COVID-19 
MAATREGELEN IS AANMELDEN VERPLICHT. 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mevrouw Van Assendelft belt haar huisbaas en zegt: 
“Het regent pijpenstelen en het dak lekt. Hoe lang 
gaat dit duren?” De huisbaas antwoordt: “Denkt u 

soms dat ik een weerprofeet ben?” 
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BEROEMDE DORDTENAAR  
Cees Buddingh' (1918-1985; dichter) 

C. Buddingh' werd geboren op 7 augustus 
1918 in Dordrecht. Hij bezocht de HBS van 
1930 tot 1935 en haalde in 1938 zijn MO-A 
Engels in Den Haag. Nadat bij hem tbc was 
geconstateerd, werd hij van 1942 tot 1943, en 
later nog van 1947 tot 1949, verpleegd in 
Sanatorium Zonnegloren in Soest. In het 
sanatorium begon hij met het schrijven van 
gorgelrijmen, waarvan De blaauwbilgorgel het beroemde oerrijm is.   

Buddingh' verwierf een grote populariteit op poëzieavonden. Bekend werd 
zijn voordracht van het gedicht Pluk de dag tijdens de Poëzie in Carré-
bijeenkomst in 1966, een initiatief van Simon Vinkenoog. Ook werd hij een 
bekende Nederlander dankzij zijn optreden tijdens Poëzie in Carré (1966) en 
in het televisieprogramma Poets. Hij verzorgde tevens een serie strips in 
dagbladen samen met Otto Dicke. 

Buddingh' werkte een tijd als 'literator', en hij vertaalde veel, onder andere 
de The Forsyte Saga. Op zijn zestigste verjaardag werd hij benoemd tot 
ereburger van Dordrecht. Op 24 november 1985 overleed C. Buddingh' in het 
Gemeentelijk Ziekenhuis in Dordrecht, terwijl hij herstelde van een operatie. 

Ik ben de blauwbilgorgel. 

Ik ben de blauwbilgorgel, 
Mijn vader was een porgel, 
Mijn moeder was een porulan, 
Daar komen vreemde kind'ren van. 
Raban! Raban! Raban! 
 
Ik ben een blauwbilgorgel 
Ik lust alleen maar korgel, 
Behalve als de nachtuil krijst, 
Dan eet ik riep en rimmelrijst. 
Rabijst! Rabijst! Rabijst! 

 

Ik ben een blauwbilgorgel, 
Als ik niet wok of worgel, 
Dan lig ik languit in de zon 
En knoester met mijn knezidon. 
Rabon! Rabon! Rabon! 
 
Ik ben een blauwbilgorgel 
Eens sterf ik aan de schorgel, 
En schrompel als een kriks ineen 
En word een blauwe kiezelsteen. 
Ga heen! Ga heen! Ga heen! 
 

Bron: Wikipedia en Internet 
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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 maandag 14 februari en maandag 14 maart 
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. 
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. 

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Mutaties PCOB leden 12 november 2021 tot en met 7 januari 2022 

Nieuwe leden: 
❖ 17-12-2021: Mw. P.E.C. Zuidema-Ponsen van H.I.Ambacht naar 

Haringvlietstraat 515 KSW 1, K 1.10, 3313 EM (Geb. 31-07-1933) 

Verhuisd:  
❖ 12-11-2021: Mw. D.C. Janse-Louwerse van Koningstraat 260 naar 

Vreedonklaan 2 kmr 309 (Geb. 10-08-1929) 
❖ 16-12-2021: Mw. A.C. Schenkel-Vernes van Campanula 130 naar 

Koningstraat 56 (Geb.19-10-1928) 

Overleden: 
❖ 22-11-2021: Dhr. J. Hagenaar op de leeftijd van 93 jaar 
❖ 28-12-2021: Dhr . Ir. P. Heij op de leeftijd van 92 jaar 
❖ 28-11-2021: Dhr. F. Duimel op de leeftijd van 84 jaar 
❖ 18-12-2021: Mw. B.J.M. Poortermans op de leeftijd van 82 jaar 

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. 

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. 

 
PCOB-jubileum: 

❖ 01-01-2022: Mw. A. Bond-Ooms 25 jaar. 
Van harte gefeliciteerd. 

Aantal leden per 1 januari 2022: 
Wij hebben momenteel 495 leden bestaande uit:  

❖ 269 personen (individuele leden)  
 en 

❖ 226 personen (113  echtparen) 
 
Nico Bogaards 
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De raaf en de vos  
De fabel van Jean de la Fontaine over de ijdele raaf en slijmbal vos 

Meester raaf zat in een eikenboom. 
Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda. 
Meester vos, gelokt door deze droom 
Van geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa, 
U met uw wijs en alziend oog 
En met uw glanzend zwarte toog, 
Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren 
dan moet toch ieder dier u als een feniks eren!" 

Meester raaf, ontroerd door zoveel eer, 
Wipte van tak tot tak en boog zich wat naar voren, 
Keek toen trots over zijn snavel neer 
Op meester vos en om zijn stem te laten horen 
Gaapte hij met zijn bek héél wijd. 
Maar ja, de kaas was hij toen kwijt. 
Hij hapte er nog naar, keek treurig naar beneden. 
De vos pakte zijn prooi en fleemde toen tevreden: 

"Denk eraan, mijn waarde heer, 
Elke vleier schenkt zijn eer 
Aan door 't lot verwende vrinden 
Die zichzelf belangrijk vinden. 
Deze wijze les, helaas, 
Kost u wel dit brokje kaas!" 
Beschaamd verborg de raaf zich in de eikentakken 
En kraste toen wat laat: "Mij zul je niet meer pakken!" 

Jean de La Fontaine (8 juli 1621 - 13 april 1695) 
was een Frans schrijver en werd geboren in 
Château-Thierry in Champagne. Hij was een 
tijdlang houtvester. Zijn bekendste werken zijn 
zijn fabels. Hiervoor haalde hij veel inspiratie uit 
de klassieke oudheid, zoals Aesopus en Horatius. 
Hij werd in 1683 lid van de Académie Française. 
Hij stierf in Parijs en werd begraven op de Père 
Lachaise begraafplaats. 

Bron: Internet 
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Na lange tijd weer eens een spreekwoordenpuzzel. In 

onderstaande afbeeldingen zitten 20 spreekwoorden 

verborgen 

/
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. De oplossing kunt u vóór 8 februari opsturen aan de 

redactie 
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Milieutips van vroeger 

Mijn moeder werd geboren in 1914. Ze was zuinig, maar iets drinken of 
onverwachts mee eten, kon altijd. Ze was vindingrijk en anderen helpen was 
vanzelfsprekend. Als ze de 15 tips zou lezen van het septembernummer van 
het landelijke KBO PCOB Magazine om de wereld beter te maken, zou ze zeer 
verbaasd zijn. Want, de meeste tips paste ze altijd al toe.  

Water: Daar werd niet mee geknoeid. 
Tijdens het tandenpoetsen bleef het 
water niet lopen, maar werd de kraan 
open en dicht gedraaid. Het water werd 
per m3 betaald en er was een 
watermeter. Op vrijdagavond gingen we 
in de teil, van klein naar groot. Bij elke 
nieuwe wasbeurt werd een keteltje warm water toegevoegd. Eerst de 
kinderen,  moeder, dan vader, die na een hele week als griendwerker in de 
Biesbosch gewerkt te hebben op vrijdagavond, stijf onder de modder 
thuiskwam. In het nog warme water werd wat soda gedaan en gingen vaders 
modderkleren in de ‘week’.  

Mijn moeder ging op maandagochtend vroeg met de was beginnen. 
Vanwege rugklachten had ze eind jaren ‘50 al een wasmachine met wringer. 
Eerst de witte kookwas, dan licht bont, gekleurd, werkkleding van vader en 
de sokken, alles na elkaar in hetzelfde sop. Voor de aparte wasjes had ze een 
zeepklopper waar de niet meer hanteerbare stukjes handzeep ingestopt 
werden. Met het overgebleven sop werd het tegelplaatsje en de vloer van 
het schuurtje geboend en het spoelwater werd voor verschillende doelen 
gebruikt, zoals het doorspoelen van het toilet. Als het spoel water of 
gespaard regenwater op was, en er geen emmer meer stond, mocht aan het 
touwtje van de stortbak getrokken worden.  

Elektriciteit en gas:  De tafel in de keuken en ’s winters 
de tafel in de kamer bij de  kachel was de centrale 
plaats in het huis. Er hing een lamp boven, daar werd 
gelezen, huiswerk gemaakt, spelletjes gedaan en de 
kousen gestopt etc. De andere plaatsen werden 
minimaal verlicht, want zei m’n moeder, daar hoef je 
niet te lezen. ’s Winters werd er gekookt op de kachel 
en in de zomer op peteroliestellen. Toen de butagasfles kwam, werd 
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(vervolg: milieutips van vroeger) 

daar spaarzaam gebruik van gemaakt. Het eten werd op het gas aan de kook 
gebracht en verder gegaard op het ‘stelletje’. Gas was nl. veel duurder dan 
petroleum. 

Vakanties:  In de grote vakantie gingen we 2 of 3 maal een dag fietsen. Brood 
mee en een fles koude thee.  Vader kon niet mee, die werkte. De Biesbosch 
regel was: Geen bosjes riet, geen centen. Als vader ziek werd, had je een 
probleem. Een vrije dag was ongebruikelijk.  

Kleding:  Mijn moeder maakte daar een 
spaarpotje voor en tijdens zo’n fietstochtje 
kregen we in een naburig dorp, waar markt 
gehouden werd, nieuw ondergoed. Een 
enkele keer een jas, als er geen 
tweedehandsje te verwachten was en 
indien hard nodig, schoenen. Mijn broer 
kreeg weleens een nieuwe broek, de rest van de kleding werd gemaakt op de 
handnaaimachine. Een zondagse jurk uit een nieuw lapje, verder werd 
kleding vermaakt of versteld. Mijn moeder kon prachtig naaien en deed dit 
ook wel voor anderen. Dan kreeg ze b.v. een zak stoofperen, appels of wat 
eieren als we zelf geen kippen hadden.  Verjaardagscadeautjes werden veelal 
zelfgemaakt, of het was een bloemetje uit de tuin.  

Voeding en afval: Achter het huis was een moestuin. In de herfst was er een 
klein randje  bloemen, dahlia’s, die kon je ‘over houden’ en de knollen 
werden elke jaar opnieuw in de grond gestopt. Verder was er van de tuin een 
soort ‘bouwtekening’. Gewassen moesten van plaats wisselen om de grond 
niet uit te putten. Groenten en aardappels werden uit 
de eigen tuin gegeten. Van het kooknat  maakte ze 
heerlijke sausjes. Het stukje vlees van zondag gaf de 
hele week lekkere jus. In de winter aten we de 
‘bewaar groenten’ zoals kool, wortelen, rode bietjes, 
uien etc. Ook werd er geweckt en ingemaakt in Keulse 
potten. Soms werd er een varken geslacht, de helft 
hield je zelf, spek werd gerookt, vlees ging ook in 
weckpotten.                                                                                                                                                                                                                                                          
Er was een mestvaalt. Dit heet nu composteren. Afval 
werd grondstof. Daar wordt nu veel over gepraat als 
de oplossing voor grote problemen.  
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vervolg: Milieutips van vroeger) 

Om de zoveel tijd kwam de lorreboer voor de restjes niet bruikbare kleding 
en oud ijzer. De opbrengst kregen wij in onze spaarpot. 
Oud brood kenden we niet. Dit werd eerst gegeten voordat het nieuwe brood 
werd aangesneden. De kapjes van het brood waren een traktatie. 
Boterhammen moesten op elkaar met dun beleg ertussen, een kapje mocht 
‘open’. Een restje van de warme maaltijd werd verwerkt in de volgende 
maaltijd of als lekker hapje geserveerd bij de lunch.  

Bij verjaardagen werd er als er eieren waren een cake gebakken, in de  
‘wonderpan’ op een peteroliestelletje. Die pan werd vaak uitgeleend.  

Mijn moeder was altijd bezig, maar voor mijn gevoel had ze voor iedereen 
tijd en een luisterend oor. Er werd gezellig gepraat tijdens het strijken, 
aardappels schillen, kousen breien en stoppen, etc. We hadden niet het 
gevoel dat we arm waren, alles ging naar wens.  

Zouden we, nu energie en andere producten schaars en duur worden,  
misschien kunnen proberen wat terug in de tijd te gaan met onze 
gewoonten? Ik denk dat onze ecologische voetafdruk dan sterk verbetert! 
Gijsje 

DE WONDERPAN 

Het was niet alleen een wonder om naar te kijken, 
wat er na enige tijd tevoorschijn kwam waren ook 
kleine wondertjes van kookvernuft. De heerlijkste 
appelcake, de lekkerste broden en de mooiste 
pofferts. Te gebruiken zelfs op een ouderwets 
petroleumstel.  Eenvoudig in gebruik en zuinig met 
energie. Bakt nooit aan, gemakkelijk schoon te 
maken. 

Het principe is heel eenvoudig. De buitenpan is eigenlijk een mini-oven en de 
binnenpan is een bakvorm. De bodemplaat wordt verwarmd. De warmte 
stijgt op door het gat in het midden en verlaat de wonderpan weer door de 
ventilatiegaten. Daardoor wordt de warmte heel gelijkmatig verdeeld, zodat 
het baksel overal goed gaar wordt.  

Bron: Internet 
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De aarde zucht 
 

De aarde zucht 
de hemel schreit 

en al wat wordt geboren lijdt. 
 

Van mens tot dier 
zelfs ’t plantenrijk 

geeft van een diep verlangen blijk. 
 

Dat toch een eind 
komt aan het leed 

van al wat leeft op de planeet. 
 

De dromer droomt 
en ik droom mee 

een gouden stad, kristallen zee. 
 

Hoe alles rust 
van ’t leven moe. 

De aard’ is aan vernieuwing toe 
 

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

NR. 282 
(De prijs van de radijs) 

We hebben weer een lekker jaartje achter ons liggen en deze week wordt 
het ons middels vele jaaroverzichten nog eens lekker ingewreven. Velen van 
ons hebben intussen 3 vaccinaties achter de kiezen. Zelf heb ik daar nog eens 
de griepprik en de pneumokokkenprik bij gehad dus ik voel me zogezegd 
gepokt en gemazeld. En nu maar hopen dat het allemaal een beetje helpt 
want ondanks al dat geprik moeten we ook nu nog regelmatig een zelftest 
doen waarbij ik me min of meer bij de neus genomen voel. De grote vraag 
die nu breed leeft is: hoe moet het nu verder want dat virus blijft voorlopig 
onder ons. Van lockdown naar lockdown is geen leven. Dus wordt er 
geroepen om een langere termijn aanpak, en noodgedwongen buigt Den 
Haag zich hierover. Nu is mijn verwachting waar het Den Haag betreft niet 
groot want over het algemeen reiken die Haagse visies niet zo ver. Wat 
bepaalde sectoren betreft was het in ieder geval een visie van lik m’n vestje, 
gedachtig alle tekorten in de zorg en het onderwijs. Ondertussen wordt het 
leven voor velen onbetaalbaar, mede door de verhoogde gasprijzen. Elke 
week betaal ik meer voor m’n boodschappen. Neem nou de radijs. In plaats 
van de prijs te verhogen hebben ze de bosjes drastisch verkleind. Ik heb wel 
drie bosjes nodig om de week door te komen en dan moet ik ook nog ramen 
en deuren gesloten houden, anders waaien ze weg. En dat terwijl we juist 
alles open moeten zetten om te ventileren. Ik houd mijn hart vast voor de 
gasrekening. En Poetin maar lachen. 

Bij de premie van de zorgverzekering viel niet 
veel te lachen want die ging maar liefst 11 euro 
omhoog terwijl de zorgtoeslag met slechts 3 
euro verhoogd werd. Gedachtig Spreuken 6: 
“…..daar komt uw armoede over u…..” besloot 
ik  vanochtend maar eens een kijkje te nemen bij de nieuwe Aldi om de hoek 
want het schijnt dat die schappelijk is met z’n prijzen. Mijn verwachtingen 
waren niet hoog gespannen want over het algemeen past hun 
voedingsaanbod maar zeer beperkt binnen mijn voedingspatroon. Maar och, 
een oriënterend bezoek kan geen kwaad. En zie, ze hadden zowaar volkoren 
beschuit en haverkoeken. Ik fleurde er helemaal van op. En volop groente en 
fruit. Thuisgekomen bedacht ik me dat ik niet naar de radijs had gekeken en 
dat voelde toch wel als een gemiste kans.                         

Cobi Fontijn 
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TAARTPUZZEL 

Wie weleens naar 2 voor 12 kijkt, herkent hieronder vast wel de 
taartpuzzel. In elke taartpuzzel zit linksom of rechtsom een 

muziekinstrument of –term verborgen. Van links naar rechts en van boven 
naar beneden vormen de beginletters een muziekinstrument. Veel succes. 

De oplossing kunt u vóór 8 februari opsturen naar de redactie. 
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VRAAG & ANTWOORD 

Met het laatste maandblad “Ontmoeting” hebben meer mensen plezier 
beleefd aan de puzzels.  Voor de goede inzendingen van de Kerstpuzzel, die 
aardig moeilijk was, gaan we apart lootjes trekken. De winnaar krijgt, zoals 
beloofd, een VVV-bon. De oplossing was: “Als het regent in september valt 
Kerstmis in december”.                                                            
De goede oplossingen kwamen van Mw. Stravert de Roo, Dhr. P. Klok,  
Mw. N. Roos, Fam. Van Laar, Mw. Popijus, Mw. Idsinga, Mw. v.d Visser,  
Fam. Kayen, Mw Couprie, Mw. De Lang. 
Na loting is als winnaar getrokken: Mw. Couprie. Van harte gefeliciteerd en de 
VVV-bon komt naar u toe.                                                                                                       

Dan hebben we nog de woordzoeker met als oplossing Kerstengel, ingezonden 
door Mw. Stravert de Roo, Mw. Roos, Mw. Idsingsa,   
Mw. V d Visser, Mw. Couprie  en Mw. De Lang. 

Bij “Vraag & Antwoord “ moet ik bekennen dat ik een fout heb gemaakt bij de 
vraag naar de eerste vrouw van David. Dat was niet Koningsdochter Merab 
maar haar jongere zus Michal (1 Sam 18 : 17-28). Deze vraag telt dus niet mee.   

De oplossing was: 1. Seth; 2. Broer en halfzus, echtgenoten; 3. De ezel van 
Bileam; 4. Obed; 5, moet dus zijn Michal  (telt niet); 6. Arts; 7, Kores.                
Goede inzendingen waren van Mw. Idsinga, Fam. V.d Laar ,Mw. V.d Visser, 
Mw. Couprie, en Mw. De Lang. 
Na trekking van de inzendingen van de woordzoeker en de Bijbelvragen, gaat 
het bloemetje naar Mw. de Lang 
 

Dan komen hier de nieuwe Bijbelvragen:                                                               
1. De kleinzonen van Lot ( neef van Abraham)  heetten                                       

      a. Peres en Zerach  b. Moab en Ammi,  
      c. Manasse en Efraïm.                                        
 2. Van welke Joodse stam was Gideon                                                                    
      a. Manasse, b. Benjamin, c. Zebulon.                                                                                   
 3. Wat was het beroep van de profeet Amos                                                                     
      a. marktkoopman, b. zilversmid, c. schapenfokker.                                                    
 4. Op welk eiland in de Middellandse zee kwam Paulus terecht na de 
       schipbreuk  
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(vervolg: Vraag & Antwoord) 

 

  

      a. Elba, b. Sicilië, c. Malta.                                                                            
 5. Paulus stuurde de slaaf  Onesimus terug naar zijn meester Filemon 
      in Kolosse, wie moest hem begeleiden.     
      a. Tychicus, b. Titus, c. Apollo.  
  6. De reus Goliath stamde waarschijnlijk af van de reus ( Jozua 21)                                                          
      a. Refaïm, b. Gilgamesj, c. Enak.  

Dan is er nog de jaarlijks terugkerende vraag:  Wie weet waar de tekening 
op de voorkant, van Ad Bakker, in Dordrecht te vinden is? 

De oplossing van beide prijsvragen kunt u vóór 8 februari insturen naar de 
redactie. 

Ik wens iedereen veel plezier met alle puzzels. En verveel  
je je nog; doe net als wij: maak een legpuzzel van 1000  
stukjes. Heb je ze niet, wij wel en genoeg, bel maar.  
Wil Berrevoets.                                                                                                                                                                                                                                          

  

 LEUKE WEETJES OVER LEGPUZZELS 

❖ De legpuzzel ontstond als leermiddel. 
In 1760 kwam de Londense kaartenmaker en winkelier  
John Spilsbury op het idee voor de legpuzzel door het 
als leermiddel te gebruiken bij het vak topografie.  

❖ Het materiaal hoeft niet altijd karton te zijn. 
Vroeger werden puzzels op ambachtelijke wijze uit 
hout gezaagd. Tegenwoordig worden puzzels meestal 
van karton gemaakt waarbij alle stukjes in één keer 
met een zogeheten stansmes worden uitgesneden.  

❖ De kleinste puzzelstukjes zijn maar 1 millimeter. 
❖ De grootste legpuzzel heeft 40.320 stukjes. 
❖ Sinds 2017 is er een Nederlands Kampioenschap 

puzzelen. 
❖ De grootste verzameling heeft 1047 legpuzzels. 
❖ De Rolling Stones schreven het nummer jigsaw puzzle 

“I am just trying to do my jigsaw puzzle.”  
 
Bron: Internet 
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OP DE VENSTERBANK 

Tussen alle Kerst- en Nieuwjaarswenskaarten op 
onze vensterbank, zetten we aan het begin van 
dit jaar een bloeiende plant. 
Na een paar leden van de Orchideeën familie 
een exemplaar van een heel andere grote 
familie: de Japanse Azalea.  
De Latijnse naam is RHODONDENDRON 
OBTUSUM en is uit de familie Ericaceae. 

Linnaeus gaf de plant de naam Azalea omdat hij 
dacht dat ze afkomstig was uit de Indische Archipel en niet wist dat ze 
eigenlijk uit China of Japan kwam. 
Azalea komt van het Griekse azaleos = dor, droog. Ten onrechte kan men 
daaruit opmaken dat ze uit een dor en droog gebied komt. 
De Japanse Azalea is een struikje met een dichte schermvormige kroon. Het 
blad is klein en leerachtig. De bloemen zijn talrijk in prachtige pasteltinten en 
geuren niet.  

Ze verlangt een lichte, koele 
standplaats. Geef de plant 
rijkelijk gekookt of regenwater 
op de potgrond en laat ze niet in 
een natte schotel staan. 

An. 
 

 
 

 

JAPANSE WIJSHEDEN 

Mooie bloemen dragen geen lekkere vruchten. 

De aarde wordt altijd sterker na een regenbui. 

De diepste rivieren stromen in stilte. 

Een lange reis begint altijd met een kortere. 

 

 

 



  

 

Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
- Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweitzer ziekenhuis ( alle locaties) 
- Huisartsenpost: spoedeisend ( 1700-0800 uur)  
- GGD Zuid-Holland ( waaronder DG Jeugd) 

Aafje zorglijn Telefoon: 
- Curadomi (Christelijke thuiszorg) 
- Internos thuiszorg 
CIZ : centrum indicatie zorg regio Z-W 
Landelijk meldpunt Zorgklachten 
Zorgbelang Zuid-Holland Zuid - Dordrecht            

Sociale dienst Drechtsteden 
Stichting MEE Drechtsteden, waaronder: 
- Sociale wijkteams  (tel.: per wijk) 
- GeldenZo Dordrecht (via Sociaal Wijkteam) 
- Het Juridisch loket 

Rijbewijs keuringen senioren - vanaf 75 jaar: 
- Klein rijbewijs € 40 -€ 55  / Groot € 40-€ 70                            
- Afspraak maken via Regelzorg 

Belasting service 
- dhr A.A. Jongkind, coördinator 
- dhr. N. Bor 
- dhr. W. Somer 
- mw. M.A.L. Wolff-Rammeloo 

Alzheimer tel. Hulpdienst (09-23 u.) 
SOS Telefonische Hulpdienst 
Stichting Hip, hulp in praktijk Dordrecht 
PlusBus  info+reservering:  plusbus@hetspectrum.nl   

Opgave Lief en Leed,   Mw. T. Oostenrijk-Baron 
Kopij Contactblad:  Mw. J.H. Fontijn: zie pag. 2 
Bezorging bladen:  Fam. Den Houter 
-   Drukkerij RAD. 
Website afd. Dordrecht:  
- https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht  

                      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 04 53 
           618 35 52  
           616 05 96 

          0800 5088 
    078 613 23 22 
            204 93 15  
    06 33 736 189 

     078-8448 102              
            631 59 24 
            613 98 28 
            621 38 82 
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