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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 maart 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 

 

Mogen we een beroep op u doen ? ! 

Op het moment dat ik schrijf moet de toespraak van premier Mark Rutte en 
Ernst Kuipers, minister VWS nog komen. Toch heeft het bestuur de 
verwachting dat de komende ledenmiddagen doorgang kunnen vinden. 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is in maart en dan willen we eindelijk onze 
jaarvergadering houden die we in de afgelopen jaren uitsluitend via ons 
maandblad hebben kunnen doen. 

Dat heeft wel tot gevolg gehad dat we het rooster van aftreden ook niet 
hebben kunnen uitvoeren. Aftredend in: 
2020:  Eindredactie  en 2e penningmeester (vacature) 
2021:  1e voorzitter,  ledenadministrateur 
2022:  1e penningmeester, coörd. Progr.acivt. (vacature), Lief & Leed 
2023:  2e secretaris (vacature), 2e voorzitter 
2024:   eindredactielid 

Het bestuur kampt met minimaal 3-4 vacatures voor de verschillende taken. 
Verschillende bestuursleden zijn al 12 jaar of langer in functie. Willen we 
echt dat onze afdeling blijft voortbestaan, dan hebben we dringend actieve 
leden nodig die de verschillende taken op zich willen nemen. Ook kunt u 
leden voordragen of namen van leden opgeven.  
We hopen op uw steun. 
Cor den Dopper,  
Voorzitter 
 
 

Graag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze middagen kan 
organiseren. Aan de hand van spreker-lijsten en in 
overleg met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een presentatie te 
verzorgen. Houdt u van contacten leggen met sprekers voor onze 
contactmiddagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of vrouw. Een uitdaging? 
Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
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UITNODIGING 

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

DONDERDAG 10 maart 2022 

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

Aanvang 14.30 uur 

JAARVERGADERING + verlate “Nieuwjaarsborrelhapje” 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Korte jaarvergadering 
Verslag secretaris 2021 
Financieel verslag 2021 – kascontrolecommissie 

• Bestuurszaken *) 
- 2022: Gijsje van der Veer  aftredend en niet herkiesbaar 
- 2021: Nico Bogaards, aftredend  en herkiesbaar  
- 2021: Cor den Dopper, aftredend    
Kandidaten kunnen zich opgeven voor de functies voorzitter, 1e 
en 2e secretaris, organisatie ledenmiddagen, 
kennis van beamer en geluid is een pre.  

• Korte Gespreksronde  

• Pauze 

• Afsluiting met een hapje en een drankje 

• Sluiting  

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

Lopende vacatures: 

• 1e/2e secretaris/esse 

• organisatie ledenmiddagen (sprekers e.d.) 

• technisch lid:  Beamer en geluid 

• 2e penningmeester / alg. adjuct  
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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. 

 

 
 
. 
 

 

 

 

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. 
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Hulp bij Belastingaangifte 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van de 
KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen 
tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een 
belastinginvuller van de KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen 
van zorg- en huurtoeslag. 
 
Wilt u weer gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met uw 
belastinginvuller: 
- Dhr. A.A. Jongkind,   tel. 078 691 21 13 (Coördinator – Algemeen)  
- Mw. M. Wolff   tel. 078 616 05 96 (Algemeen) 
- Dhr. N.A. Bor   tel. 078 616 04 53 (Dubbeldam-Stadspolders) 
- Dhr. W.H. Somer   tel. 06 51 978 548  (Sterrenburg I, II, III) 
 
Huidige cliënten kunnen rechtstreeks met de eigen invuller bellen, deze 
regelt het verder. Nieuwe cliënten melden zich aan via de coördinator.   
Dhr. A. Jongkind (078 616 0596 of 06 448 409 64))  
Deze zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt. Deze komt bij u thuis 
of u wordt gevraagd om langs te komen. Ook als u geen lid bent, kunt u een 
beroep doen op de belastingservicedienst.  

De vergoeding voor uw invuller is conform de publicatie  
• € 15 voor leden  • € 30 voor niet-leden 
 Niet-leden, die gelijktijdig lid worden, betalen het bedrag van leden. 
 
De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiften in. U blijft te allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg en/of  
huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze 
service. 
 
 
 
 
 
  

Houdt u tijdens de afspraak aan de coronaregels en 
maak uw afspraak zo vroeg mogelijk. 
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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 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 7 januari 2022 tot en met 4 februari 2022 

Nieuwe leden: 
❖ 01-01-2022: Mw. A.J.M. Duimel-v.d. Boogaart, Johan de Wittstraat 

208, 3311 KJ Dordrecht 
❖ 24-01-2022: Mw. M. Elbers, Prins Willem van Oranjehof 11,  

3311 RT Dordrecht 

Verhuisd:  
❖ januari 2022: Mw. E. Kleinjan-Mostert van Rijsstraatweg 341 naar 

Kromme Elleboog 23A, 3311 NH (Geb. 09-06-1946) 
❖ 06-01-2022: Fam. De Jonge-Kalkhuis van Goudenstein 34 naar 

Vreedonklaan 2 (Hooikade 103), 3317 HS. (Geb. 29-12-1933 (Dhr.)) 
en (Geb. 05-11-1936 (Mw.)) 

❖ 02-01-2022: Mw. M. van Herwijnen van Keplerweg 85 naar 
onbekend adres. (Geb. 04-04-1936) 

Overleden: 
❖ 09-01-2022: Mw. P.C. Boshoven-Fioole op de leeftijd van 92 jaar 
❖ 13-01-2022: Dhr. M. van Helden op de leeftijd van 92 jaar 
❖ 16-01-2022: Dhr. D.G. Van de Nadort op de leeftijd van 88 jaar. 
❖ 23-12-2021: Mw. G. Naburgh-Trossel op de leeftijd van 89 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: 
❖ 01-03-2022: Fam. Smits 25 jarig jubileum 

Van harte gefeliciteerd. 

Aantal leden                : 
Wij hebben momenteel 487 leden bestaande uit:  

❖ 267 personen (individuele leden) en 
❖ 220 personen (110 echtparen) 

       Nico Bogaards 
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We gaan het weer proberen… 
Een dagje uit , varen over onze mooie rivieren. 

Op 14 mei ligt voor ons klaar het partyschip Jaqueline (dezelfde als vorig jaar). 
We vertrekken vanaf de bekende 
opstapplaatsen naar Heusden met een 
bus. Daar stappen we op de boot, en 
varen over de Bergse Maas, Amer en het 
Hollands Diep naar Willemsstad.  
Als u aan boord komt wacht de koffie 
/thee met gebak op u. Aan het begin van 
de middag wordt er deze keer een diner 
geserveerd, bestaande uit soep, rollade of schnitzel met toebehoren, en ijs 
toe. Voordat u van boord gaat is er nog een keer koffie/thee.  

Vanwege het diner is de reis iets duurder nl. € 62,50 voor leden en € 67,50 
voor niet-leden. U mag zich al opgeven, maar wacht nog met betalen tot 
april. We hebben minimaal 35 personen nodig maar het mogen er ook 60 

worden. Wilt u wel dieetwensen er bij zetten i.v.m. het diner, ook de 
OPSTAPPLAATS.  

De vertrektijd vanaf het stadskantoor is 8.45 uur, daarna Talmaweg en om 
9.15 uur bij Dubbelmonde. Dit bericht zal ik in het aprilblad herhalen met het 
rekeningnummer er bij. We moeten helaas stoppen met cash betalen.  
Als het echt niet anders kan graag contact opnemen.                                                                                                       
Ik heb ook alvast een dag op 15 september vastgelegd.  

Hartelijke groet, Wil Berrevoets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even lachen 

Loopt een man met vioolkist onder de 
arm in de Van Baerlestraat in 

Amsterdam, vraagt hij aan een andere 
man:  “Hoe kom ik bij het 

concertgebouw??” Zegt de andere man: 
“Oefenen meneer! Goed oefenen!” 
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Zienswijze 

Enige tijd terug waande ik me weer in de zaal van Dubbelmonde. En u was er 
ook bij. Ik zie u nog aan mijn oog voorbij trekken om samen weer die fijne 
middagen, die we eigenlijk nooit zouden moeten missen als ouderen, te 
beleven. Of u het altijd een mooie ontmoeting vindt of niet, feit is dat we al 
zolang zonder elkaar zijn geweest. We hebben ons thuis maar moeten 
vermaken, en niemand om even lekker mee te kunnen babbelen. Enkel maar 
binnen zitten of even naar de winkel met een kapje op je mond en neus; en 
niet te vergeten die 1 meter 50 aanhouden. Ben je eenmaal binnen dan gaat 
het brilmontuur beslaan en kun je haast geen adem meer halen. Maar wacht 
niet met adem halen anders leg je het loodje. Gelukkig komt dit weinig voor 
en de mensen van de E.H.B.O zijn altijd paraat, waar je dit ook overkomt . 
We hopen dan ook dat er weer fijne middagen in het verschiet liggen waar 
we veel gezelligheid kunnen beleven. Onze voorzitter zal daar wel voor 
zorgen want die heeft het goede met de ouderen hoog in het vaandel staan. 
Ook de koffie zal zeker die middagen niet ontbreken. Daar zorgt mijn geliefde 
wel voor met haar handlangers en hulpen. Die zijn bijna vergeten hoe het 
moet om alles zo geregeld 
mogelijk te laten verlopen. 
Ik denk dat de 
zonnepanelen op het dak 
van Dubbelmonde weer 
met volle energie gaan 
werken. Het was vroeger 
een echte gezelligheidsmiddag voor jong en oud, en zeker nu, nu we 
misschien weer lekker bij elkaar kunnen zitten praten over wat we zolang 
binnensmonds moesten doen. Je zag elkaar niet, alleen iemand die een 
telefoon heeft kon contact maken zonder mondkapje en beslagen bril. Ja dat 
is een heel goede uitvinding geweest zo’n ver-prater. Je ziet ze niet maar ze 

horen je wel, en je hebt toch contact. Nee geef mij 
maar de computer met levend beeld of een I-Pad, 
daar kun je mee lezen en schrijven en zelfs die 
persoon zien, al is hij nog zover weg .  
Alleen moet je hem niet gebruiken in de  badkamer 
want daar hebben we prive zaken te doen die 
niemand wat aangaan.  
  



  

 
 

 
 



  

 
 

 
  



  

11 
 

(vervolg: Zienswijze) 
Dus enkel in de huiskamer. Ik zou zeggen: 
laten we de moed er in houden, het  vuur 
niet laten doven; onthoud u van piepen, 
want achter de wolken schijnt de zon. Die 
zorgt voor de aanmaak van 
gelukhormonen. Op een dag hopen we van 
die 1 meter 50 af te zijn. Daar zou je 
smetvrees van krijgen, ik wel tenminste. 
Het zal voor ons als P.C.O.B. leden zoveel 
betekenen als “bevrijdingsdag” om elkaar weer met “open vizier” tegemoet 
te treden. Mits we ons nog even aan die aardse basis regels houden. Ik weet 
niet hoe het met u is, maar ik zie het langzamerhand weer helemaal voor me. 
Dat iedereen weer “normaal” kan doen. Daar is nu het wachten op, want 
zonder hoop is er geen toekomst. Iets om naar uit te kijken. 
Get: A.B. 

 

Beroemde Dordtenaar 
Ferdinand Bol  

De schilder Ferdinand Bol werd geboren in 1616 in 
Dordrecht. Zijn vader was daar meesterchirurgijn. 
In december 1635 wordt hij in Dordrecht vermeld 
als “Ferdinandus bol, schilder”. Na 1635 was hij als 
leerling werkzaam in het atelier van Rembrandt te 
Amsterdam. Hij volgde zijn leermeester, 
Rembrandt, zo goed na, dat veel van Bols werken 
lange tijd werden toegeschreven aan Rembrandt zelf. Deze verkocht ook 
werken die door Bol waren geschilderd. De werken van Ferdinand Bol 
behoren tot de barok en hij was een van de Oude Hollandse Meesters.  
In 1653 huwde hij de koopmansdochter Elisabeth Dell en woonde op de 
Oudezijds Voorburgwal. In 1660 stierf zijn vrouw. 
In 1669 trouwde hij opnieuw, dit keer met de vermogende Anna van Erckel. 
Het paar verhuisde naar Keizersgracht 672. Aan het einde van zijn leven 
woonde Bol bij zijn zoon Elbert, een advocaat op de Herengracht. Hij stierf in 
1680 en ligt begraven in de Zuiderkerk, waar ook een schilderij van hem hing.  
Bron: Wikipedia 
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Spreekwoordenfilippine 
Voor de liefhebbers weer een grote puzzel. In het spreekwoord 

ontbreekt een woord. Dat moet u in de vakjes invullen.   
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Bij juiste invulling ontstaat op de gekleurde vakjes van boven naar 

beneden een geheel nieuw spreekwoord. Succes! 

De oplossing kunt u vóór 8 maart opsturen aan de redactie 
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Afdeling Dordrecht 
 

Jaarverslag 2021 
 

Bestuur  
Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit de volgende personen: 
dhr. C. J. den Dopper, voorzitter, externe contacten en afgevaardigde 
WMO;   aftredend 2021 
mw. T. Oostenrijk, 2e voorzitter, WMO, coördinator Lief en Leed;    
 aftredend 2023 
dhr. J. v.d. Hoek, penningmeester;            
 aftredend 2023 
mw. G. v.d. Veer, secretaris;             
  aftredend 2022 
dhr. N. Bogaards, ledenadministratie en bezorging bladen;      
 aftredend 2021 
mw. W. Berrevoets, redactie ledenblad en reiscommissie;      
 aftredend 2024 
De in 2021 aftredende bestuursleden waren bereid  hun functie voort te 
zetten.  
Dhr. T.A. Wor nam de functie van acquisiteur over van dhr. A. Berrevoets. 
Het bestuur vergaderde dit jaar 6 keer, daarnaast was er telefonisch overleg 
en mail verkeer. 

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

Ledenadministratie 
De laatste jaren zien we een daling van ons ledenbestand.   
De KBO-PCOB voert een beleid om met een krachtig geluid invloed uit te 
oefenen op de landelijke én lokale beleidsmakers, overheden en de 
samenleving. 
Ouderen zijn gelijkwaardig aan andere leeftijdsgroepen. De KBO-PCOB 
heeft als speerpunten: 
1. wonen, welzijn & zorg; 2. veiligheid; 3. koopkracht;  
4. digitalisering en 5. zingeving.             
Daarnaast houden wij, indien mogelijk, als afdeling maandelijks een 
ledenbijeenkomst met aantrekkelijke programma’s.   
Genoeg redenen om lid te blijven van de PCOB. 

Overzicht ledenbestand 2021 
Stand per 31-12-2020: 532 leden,  
   waarvan 282 individuele leden en 125 echtparen. 
Stand per 31-12-2021: 495 leden,  
   waarvan 269 individuele leden en 113 echtparen. 

Jaarvergadering 
Dit jaar was er geen jaarvergadering. De jaarverslagen van 2020 zijn 
gepubliceerd in ons ledenblad ‘Ontmoeting’. 
De kascontrole werd uitgevoerd door mw. N. Roos en dhr. A. de Man.  

Ledenmiddagen 
Dit jaar zijn er helaas geen leden bijeenkomsten gehouden vanwege COVID-
19. 

Gezamenlijke bijeenkomsten met de andere Dordtse 
seniorenbonden 
Ook deze bijeenkomsten konden niet doorgaan vanwege COVID-19. 

Het ledenblad  
Het ledenblad “Ontmoeting” komt 10 keer per jaar uit. Het juli/augustus en 
het december/januari nummer zijn gecombineerde nummers. Het 
ledenblad wordt gelijktijdig bezorgd met het landelijk ledenblad, het 
Magazine van KBO-PCOB. Beide bladen worden verspreid in 37 wijken door 
30 bezorgers.  
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(vervolg: Jaarverslag) 

De coördinatie is in handen van dhr. Nico Bogaards in samenwerking met 
fam. Den Houter. De redactie van het ledenblad wordt verzorgd door mw. C. 
Fontijn. Zij verzamelt en verzorgt de inhoud van het blad. In het blad worden 
tevens belangrijke zaken vanuit het hoofdkantoor Utrecht/ Nieuwegein 
opgenomen. Mw. W. Berrevoets is de contactpersoon vanuit het bestuur 
met de redactrice en onderhoudt samen met acquisiteur dhr. T. Wor het 
contact met drukkerij RAD. 

Het Dordtse ledenblad wordt maandelijks op de site geplaatst. U kunt dit 
vinden door PCOB in te tikken in uw zoekmachine, door te klikken op uw 
afdeling en dan Dordrecht te selecteren. 
Omdat we elkaar tijdelijk niet kunnen ontmoeten op onze ledenmiddagen 
heeft de redactie ook dit jaar naar mogelijkheden gezocht om wat extra’s toe 
te voegen aan het ledenblad. ledenblad. Zo zijn er bladzijden met puzzels, 
leuke ‘weetjes’, gedichten en verhalen. Ook worden bijdragen van leden 
gewaardeerd. 
Bij het decembernummer werd de Kersteditie van het blad Elisabeth 
bijgevoegd. 

Lief en Leed  
Mw. Ank Olijve, belast met de organisatie hiervan, overleed op 2 januari in 
de leeftijd van ruim 93 jaar. Zij was 27 jaar lid van de PCOB. Haar dochter 
Annet heeft de werkzaamheden nog een half jaar voortgezet en is per 1 juli 
gestopt. Enkele bezoekmedewerkers gaven te kennen vanwege hun leeftijd 
en gezondheid te stoppen met hun activiteiten. Op herhaalde oproepen voor 
opvolgers is geen reactie gekomen. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden 
op welke wijze “Lief-en Leed” uitgevoerd kan worden.  

Reiscommissie 
Het geplande bus/boot reisje op 29 september kon gelukkig, met in acht 
neming van de opgelegde overheidsmaatregels, doorgaan. De luxe 
cruisereis ging vanaf Schoonhoven naar Rhenen. Helaas liep de bus die ons 
naar Schoonhoven zou brengen enorme vertraging op door de files. De 
bootreis ging niet verder dan Wijk bij Duurstede, alwaar de bus ons weer 
naar Dordrecht bracht. Al met al toch een geslaagd uitstapje 
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(vervolg: Jaarverslag) 

Belastinginvullers  
Dhr. A. Jongkind coördineert de aanvragen voor belastingaangifte. Dit waren 
in 2021 circa 150 aangiften, verzorgd door 4 Huba’s (Hulp bij Belasting 
Aangifte). Ook werden er aanvragen voor huursubsidie en andere zaken 
behandeld. De belastinginvuller is een vertrouwenspersoon. Na overlijden 
van een partner wordt regelmatig hulp gevraagd bij het invullen van 
formulieren. De Huba’s hebben een opleiding gevolgd en krijgen jaarlijks 
training om dit werk te kunnen doen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd 
voor de onkosten. 

Externe contacten 
Op 6 oktober was er een bijeenkomst over Wonen en Zorg voor Senioren in 
Dordrecht, waarbij een vertegenwoordiger van de PCOB was uitgenodigd. 
Onze secretaresse mw. G. van der Veer  heeft hieraan deelgenomen. 
Op 15 juni en 19 oktober vonden de regiobijeenkomsten plaats in 
Alblasserdam, die door onze voorzitter dhr. C.J. den Dopper werden bezocht.  
Op 21 september vond het plaatselijke Prinsjesdagontbijt plaats met 
vertegenwoordigers uit de kerken en welzijnsorganisaties in gebouw Jozua 
aan de Sikkelstraat, dat door onze voorzitter werd bezocht. 
Op 30 september vond het overleg van de drie seniorbonden, DSB, KBO en 
PCOB met vertegenwoordigers van de Adviesraad WMO & Jeugd plaats.  
Ook op 30 september kwam een delegatie van de drie seniorenbonden en 
Adviesraad bijeen als voorbereidingsgroep voor de gezamenlijke 
bijeenkomst in februari 2022 met de politieke partijen.  
Op 15 november werd er na 2 jaar weer een Provinciale bijeenkomst van 
KBO-PCOB Zuid-Holland georganiseerd in Berkel en Rodenrijs.  
en op 25 november was onze voorzitter betrokken bij het overleg van de 
Gemeente en Adviesraad over advies met betrekking tot huisbezoeken aan 
senioren. 

Overige Activiteiten  
Dit jaar was het niet mogelijk een bijeenkomst met de vrijwilligers te houden. 
De kleine attentie werd thuis bezorgd.   

Dordrecht, februari 2022 
Gijsje van der Veer 
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Toelichting penningmeester 
De begroting over 2021 laat een positief saldo van € 1.014,53 te zien. Dit is 
met name veroorzaakt door de COVID-19 crisis, waardoor alle 
ledenmiddagen zijn vervallen. Doordat ook dit jaar de lagere afdracht van  
2020 voor de afdelingen naar Utrecht gold, mogen we vaststellen dat het 
financieel resultaat over 2020 is afgesloten met een positief saldo, zodat we 
ook voor 2021 de contributie niet zullen verhogen. 
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TEGELTJESWIJSHEID 

Gijsje vertelde mij dat in een 
Drechthopper bij binnenkomst deze 
tegeltjeswijsheid hing. Volgens mij is 
er geen betere plek te bedenken dan 
juist hier, want het is vaak opvallend 
hoeveel haast senioren hebben. Ik 
meen dat het eens een buschauffeur 
was die over enkele dringende 
senioren opmerkte: “Het lijkt wel of ze het hooi nog van het land moeten 
halen”. Zo heb ooit een tijdje in het winkeltje van het zorgcentrum gestaan. 
Nou, daar hadden we bovenstaand tegeltje ook wel op kunnen hangen. Maar 
het werd pas echt leuk als sommige bewoners voor gingen dringen waardoor 
er ruzie ontstond.  Aan mij dan de taak de gemoederen tot bedaren te 
brengen. Veel succes had ik daar niet mee want ik zeg dan vaak de verkeerde 
dingen waardoor ik het zelf ook nog eens flink krijg uitgemeten. Bij een 
brandoefening was er een oudere meneer die vond dat het allemaal te traag 
ging. Omdat hij nogal christelijk was dacht ik een leuke duit in het zakje te 
doen met: “Zij die geloven haasten niet”.  Zelf vond ik het wel een goeie, 
maar de meneer in kwestie verweet mij oneigenlijk gebruik van de bijbel. Tja, 
mijn kwaliteiten liggen duidelijk op een ander vlak.   
                Cobi Fontijn 

Wandelen en/of fietsen   

Nu de coronamaatregelen zo langzamerhand steeds 
soepeler worden wil het bestuur graag korte of langere 
wandelingen en fietstochtjes organiseren. Daarom zoekt 
het bestuur vrijwilligers die voor onze PCOB-leden 
regelmatig wandelingen en/of fietstochtjes willen 
organiseren. 
 

Bent u de juiste persoon die dit graag wilt doen voor 
anderen, neem dan contact op met één van onze 
bestuursleden of met de voorzitter. U hoeft geen 
bestuurslid te zijn of te worden. Mag wel. 
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Heer, laat mij proberen te troosten 

in plaats van getroost te worden 

laat mij proberen te begrijpen in plaats 

van begrepen te worden, 

laat mij proberen te beminnen in plaats 

van bemind te worden. 

Want als wij geven, worden wij rijk, 

als wij vergeven, krijgen wij vergiffenis, 

als wij sterven, verwerven wij 

de eeuwige opstanding. 

Fransiscus van Assisi 

 
Heer, maak mij tot een werktuig  

van uw vrede: 
 

waar haat heerst,  

laat mij liefde brengen 

waar belediging is, vergeving 

waar tweedracht is, verzoening 

waar twijfel is, geloof 

waar wanhoop is, hoop 

waar duisternis is, licht 

waar droefheid is, vreugde. 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 286 

(maart roert z’n staart) 
Voor zover ik weet, slaat bovenstaande titel op de maartse buien, maar ook 
wat gedenkdagen betreft, roert maart z’n staart. We trappen op 1 maart af 
met de Nationale Complimentendag. Voor Nederlanders wel goed want wij 
zijn niet zo goed in het geven van complimenten. Op 3 maart is het o.a. de 
Internationale Dag van het Gehoor, op 4 maart Wereld Obesitas Dag en op 5 
maart start de Boekenweek. Op 8 maart wordt het voor de vrouwen 
interessant want dan is het de Internationale Vrouwendag. Ik citeer: “Dit is 
dé actiedag van de vrouwenbeweging. We herdenken de eerste staking van 
vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, deze vond plaats op 8 maart 1908 
in New York. Op die dag streden vrouwen voor betere 
arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Die staking wordt gekenmerkt als het 
begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen 
vrouwendiscriminatie.” Och, ruim een eeuw later hebben wij vrouwen nog 
steeds veel te bevechten. Op 9 maart is het Luizendag en op deze dag streeft 
men er naar Nederland in één keer luisvrij te krijgen. Nou, dat moet ik nog 
zien maar ik wens hen veel succes. Op 11 maart is het Wereld 
Loodgietersdag. Kijk, dat is nu eens een mooi beroep om in het zonnetje te 
zetten. 11 en 12 Maart is het NLDoet en kunnen we kijken hoe iemand van 
het koninklijk huis een hond in bad doet.  Voor Ontdekdezorg trekken we op 
14 maart een week uit want die tijd schijnen we nog steeds nodig te hebben 
om het nut van de zorg in te zien. Op 15 maart is het Internationale 
Consumentendag en misschien is het wel handig dan eens na te denken over 
consuminderen. Een dag later op 16 maart mogen we een boompje planten 
want dan is het Boomfeestdag. Volgens de annalen zijn er sinds 1957 al meer 
dan tien miljoen bomen geplant. Er stond niet bij hoeveel er sinds die tijd zijn 
gerooid. Op 17 maart vieren we de Dag van de Leerplicht. Twee dagen later 
valt de Nationale Pannenkoekdag samen met de Internationale Dag van de 
Slaap en de Landelijke Opschoondag. Het wordt zowaar dringen. Op 20 maart 
begint het zonniger te worden met de Wereldverteldag en de Dag van het 
Geluk om op 21 maart de Week van de Lentekriebels te beginnen. Een dag 
later begint de week van de Psychiatrie. Het kan nogal lijden dat daar een 
week lang aandacht voor is. In de nacht van 27 maart begint de zomertijd. 
We leveren er een uur slaap voor in, maar dan hebben we ook wat. ’t Is altijd 
weer een verrassing wie er ’s morgens op de juiste tijd in de kerk verschijnt. 
       Cobi Fontijn 
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OPLOSSING PUZZELS 
 

De oplossing van de taartpuzzel is:  

Harpspel, Althoorn, Melodica, Mondharp, Operette, Nocturne, 
Drumstel, Orkesten, Register, Glasharp,   Ensemble, Libretto.  
De eerste letters vormen het woord HAMMONDORGEL.  

De juiste inzendingen kwamen van: Dhr. Berrevoets, Mw. 
Stavast, Mw. v.d. Visser, Mw. De Ronde en Mw. Idsinga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

De oplossing van de spreekwoorden is:  
 
1 = we zullen het varkentje even wassen. 2= Blaffende honden bijten 
niet. 3= De koe bij de horens vatten. 4=1 Zwaluw geeft nog geen 
zomer. 5= Een zware pijp roken. 6=Een paard achter de wagen 
spannen. 7= Je moet niet appels met peren vergelijken. 8= 1 vogel in 
de hand is beter dan tien in de lucht. 9= Met  je verkeerde been uit 
bed stappen. 10= Nu komt de aap uit de mouw. 11= 1 rotte appel in 
de mand, maakt al het gave fruit te schand. 12= Met de kippen op 
stok gaan. 13= Alpha en de Omega. 14= Met je gat in de boter 
vallen. 15= Boter bij de vis. 16 = Dat is de druppel die de emmer 
doet overlopen. 17= Aan de lopende band. 18 = De  kat uit de boom 
kijken. 19= 2 Handen op een buik. 20= Met de deur in huis vallen. 

De inzenders waren: Dhr. Berrevoets, Mw. Couprie,   
Mw. Biemont, Mw. De Ronde en Mw. Idsinga. 
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Belangrijke telefoonnummers 
 

  

VRAAG & ANTWOORD 

De voorkant van ons contactblad Ontmoeting is een tekening van Ad 

Bakker, het is de ingang van de Kalkhaven.  
De juiste oplossing werd opgestuurd door Mw. De Ronde, Nel Roos,  
Mw. Biemont en Mw. Stavast. 
Na loting is Mw. N. Roos de winnaar. 

Nu de antwoorden van de Bijbelvragen: 
1. Moab en Ammi.  2. Manasse.  3. Schapenfokker. 4. Malta.  
5. Tychicus  6. Enak.  
De juiste inzendingen kwamen van: Mw. Idsinga, Mw. Stavast,  
Mw. v.d. Visser, Mw. Biemont en Nel de Ronde. 

We hebben geloot onder de inzenders van de Spreekwoorden, de 

Taartpuzzel en de Bijbelvragen. De winnaar is geworden: Mw. N. de Ronde 

Hier komen de nieuwe vragen:  
1. Welke profeet uit het O.T geeft een beschrijving van de 

tempelbouw in de toekomst?                                                                                 
a. Jeremia    b. Daniël    c. Ezechiël 

2. Welke psalm is de langste psalm?   
a. 119      b. 131      c. 75 
En welke is de kortste?                                                                                         
a. 150      b. 10        c. 117.  

3. Hoe heette de vader van Simson?                                                               
a. Joas    b. Jefta     c. Manoach 

4. Er was onder alle Richteren één vrouw. Dat was:                                         
a. Ruth    b. Anna    c. Debora 

5. Hoe heette de burcht van Ahasveros?                                                      
a. Marianne     b. Susan     c. Babel 

6. In welke stad vond Paulus het “Altaar voor een onbekende God”?  
a. Korinthe     b. Rome     c. Athene.                                                                       
 
We wensen u veel puzzelplezier. 
 

        Wil Berrevoets en Cobi Fontijn 
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OP DE VENSTERBANK 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn we in de ban van de Olympische 
Spelen in China. Omdat we de vorige maand 
de Japanse Azalea aandacht gaven, wil ik 
het nu in hetzelfde werelddeel zoeken.  
Ditmaal echter geen bloeiende plant, maar 
één die in de Oosterse cultuur is ontstaan: 
het BONSAI-boompje. 

BONSAI is het Japanse woord voor boom-in-
pot. Voor de teelt van Bonsaibomen worden 
allerlei bomen gebruikt, zodat de Latijnse 
namen variëren. 
De eerste Bonsai’s werden in het wild 
gevonden in bergachtige streken. De kweek 
en vorming neemt vele jaren in beslag. Ze zijn eigenlijk voor buiten bedoeld, 
maar er zijn er ook voor binnen gekweekt.  

De Bonsaiteelt vergt veel geduld en jarenlang dagelijks werk om de 
miniaturen zich even mooi en harmonisch te laten ontwikkelen als de vrij 
groeiende bomen in de natuur. 
Wanneer u zich niet de moeite wilt getroosten, kunt u natuurlijk ook in een 
gespecialiseerde Bonsaizaak een keuze doen. Ze zijn echter niet goedkoop. 
 
An. 

 

  
 WIJSHEDEN OVER BOMEN 

“Geef me zes uur om een boom om te hakken, de eerste vier zal ik 
besteden aan het slijpen van de bijl.” 

Abraham Lincoln 

“Eenzame bomen, als ze eenmaal gaan groeien, worden sterke 
bomen.” 

Winston Churchill 

“Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog 
een appelboompje planten.” 

Maarten Luther 



  

 

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 

Belangrijke telefoonnummers 
 
  



  

 
 
 

 


