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 CONTACTBLAD  35e JAARGANG JUNI 2022    NR 06 
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Rijbewijskeuringen 6 
Fietshelm niet alleen verplichten voor 60+ 7 
Verslag ledenbijeenkomst 8 
Ledenadministratie 9 
Liedjespuzzel  10-11 
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DOOR in het verkeer beurs 14 
Uit de oude doos 15 
Concert  16 
Gedicht 17 
’t Is Waarlijk……Wonderbaarlijk  18 
Vraag & Antwoord 19 
Op de vensterbank 20 

 
 

 

 
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  14 JUNI 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


  

 
 

 
  



  

Advertentie 

 

BOEKDRUKMUSEUM IN DORDRECHT 

Wist u dat er in Dordrecht een boekdrukmuseum is? 
 
In Dordrecht is, achter drukkerij RAD, aan 
het Reewegpad 22, het werkende 
boekdrukmuseum gevestigd. Boekdruk is 
de naam die in het verleden werd 
gebruikt om een bepaalde druktechniek 
aan te geven. Het is drukken van een 
verhoogd aangebracht beeld.  
Deze techniek gaat terug naar ongeveer 
1450 toen het gieten van losse letters is 
“uitgevonden”. 
 
We kunnen in het museum laten zien dat 
deze techniek nog steeds wordt beoefend 
om elementen in het huidige 
drukwerktijdperk mooier te maken, zoals drukken met goud/zilver foliedruk, 
pregen (ook wel blinddrukken genoemd). Dit is het aanbrengen van 
reliëf/hoogteverschillen in papier.  
  
U kunt al deze technieken en machines in werking zien. 

 
Het boekdrukmuseum is geopend op 

de 1e en 3de zaterdag van de 
maand (na telefonische aanmelding 
op telnr. 078-6213882 Drukkerij 
RAD)  de beste bezoektijd is tussen 
9.00 – 12.00 uur. Bezoekduur ruim 1 
uur. Groepen zijn in overleg mogelijk.  
 

De prijs is € 4,50 per persoon voor volwassenen  en € 2,50 voor kinderen (het 
is fijn als ze kunnen lezen). 
 
Bezoek de website www.boekdrukmuseum.nl  

http://www.boekdrukmuseum.nl/


  

3 

 

VAN UW VOORZITTER 

 

Pinksteren 

Op zondag 5 juni is het Pinksteren, het feest van de Geest. Veel mensen 
hebben er geen idee bij. Misschien vindt u het ook wel een ingewikkeld feest: 
de Geest, het klinkt zo vaag. 

Toch is het vanouds een heel concreet, luidruchtig en uitbundig feest. We 
lezen in de Bijbel dat de leerlingen in Jeruzalem het woord nemen, zich niet 
stil houden. Er is het geluid van de wind, er is beweging, dynamiek. De hele 
stad dromt samen, kijkt ervan op. Pinksteren is het feest van de inspiratie en 
bezieling!  

In deze dagen van afstand verlangen we naar nabijheid, naar een knuffel, 
naar geliefden dichtbij. Hoe lang duurt het nog voordat we normaal met 
elkaar om kunnen gaan? We horen dat het aantal mensen dat depressief 
wordt, toeneemt. Ik kan me er wat bij voorstellen!  

Pinksteren is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Pinksteren is geen feest 
van afstand, maar van nabijheid. Het feest van God die geen afstand houdt, 
maar dichtbij ons komt, zelfs ín ons komt. Die mensen raakt, bezielt, 
vernieuwt, inspireert, en waar nodig ook corrigeert.  

Pinksteren is het feest van de verandering, van hoop op andere tijden, op 
een nieuwe toekomst. Juist in deze coronatijd horen we dat misschien niet 
alleen met onze oren, maar ook met ons hart: “Je bent niet alleen.”  

Hemelvaart 
Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, 
maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te 
laten.  Hemelvaartsdag is 40 dagen na Pasen. Tien 
dagen later op de Eerste Pinksterdag zaten de 
gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een 
stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden 
verspreiden. 

We wensen u Gezegende dagen met elkaar  
Cor den Dopper,  
voorzitter 
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 

die gehouden zal worden op: 

                                      DONDERDAG 9 juni 2022 

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

Aanvang 14.30 uur 

VEILIGHEID IN DE WONING EN DAAR  BUITEN 

Marius Evertse, oud politiefunctionaris verzorgt 
een presentatie en geeft voorlichting hierover.  

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Presentatie 

• Pauze 

• Presentatie (vervolg) 

• Sluiting  

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

 

  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 contact-middagen ? 
Dan bent u voor ons de juiste man of vrouw. Een uitdaging? 
Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
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REGELS TIJDENS LEDENBIJEENKOMTEN 
 

Hoewel de coronamaatregelen opgeheven zijn 

• Maar heeft u KLACHTEN, dan blijft u thuis  

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

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 

. 
Ledenwerfactie 2022 

Werf een nieuw lid en ontvang een VVV-bon 

van € 20. 

Ook het nieuwe lid betaalt het eerste jaar 

slechts de helft van de jaarcontributie. 

Dus werf een lid, en hij ontvangt naast het 

landelijk KBO-PCOB magazine ook ons eigen 

maandblad Ontmoeting  !  

Aanmelden bij onze ledenadministrateur 

(zie de gegevens op pag. 2) 

 
 
VACATURE: SECRETARIS/-ESSE 

Wellicht bent u degene die we zoeken of u kent 
in uw familie of kennissenkring iemand 
- die bekend is met het werken in Word  
- verslagen maakt van bestuursvergaderingen 

en ledenmiddagen 
- correspondentie onderhoudt met 

gastsprekers 
Het kost u wellicht slechts enkele uren op weekbasis. 
Uw Aanmelding of voordracht kunt u richten aan de voorzitter. 
Het zou fijn zijn wanneer we als bestuur weer compleet zijn. 

 

 

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. 

 

HET BESTUUR GAAT ER VAN UIT DAT U 
GEVACCINEERD BENT. 
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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 dinsdag 31 mei, maandag 20 juni en 
donderdag 7 juli medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Vermijd lange wachttijden bij de afdeling Burgerzaken voor verlengen 
rijbewijs. 
Bij veel gemeenten is er momenteel een lange wachttijd voor het maken van 
een afspraak voor het verlengen van ID bewijzen waaronder het 
rijbewijs.  De wachttijden kunnen momenteel oplopen tot wel 3 maanden 
(gemeente Den Haag).  Het kan ook zijn dat in uw gemeente geen langere 
wachttijden zijn.  

Is dit wel het geval dan kan het een probleem zijn voor mensen die een 
medische keuring moeten ondergaan voor het behalen of verlengen van hun 
rijbewijs waaronder 75 plussers en chauffeurs met een zgn. groot rijbewijs.  

Het advies van RegelZorg, een bemiddelingsbureau voor Rijbewijs-
keuringen, is om 3 maanden voor einddatum van het rijbewijs een afspraak 
te maken voor een rijbewijskeuring en dan ook direct een afspraak te maken 
bij de gemeente voor het verlengen van het rijbewijs :  een week voor 
einddatum van het rijbewijs. Dan ligt het rijbewijs een week later klaar bij de 
gemeente en het afhalen kan zonder afspraak. 

Het digitaal verlengen van een rijbewijs kan ook, de gemeente komt er dan 
niet aan te pas. Dat kan via de website van de RDW. Op You Tube staat een 
informatief filmpje van de RDW hierover.  

De eerste stap is het kopen van een Gezondheidsverklaring van het CBR. Dat 
kan digitaal (inloggen met DigiD en SMS controle) via mijncbr.nl of men kan 
ook een papieren gezondheidsverklaring kopen via sommige gemeenten, het 
CBR of RegelZorg. 

Ook voor de keuring zelf kan men snel in de eigen woonplaats of regio terecht 
via RegelZorg. Men kan online een afspraak maken : www.regelzorg.nl of 
telefonisch door tijdens kantooruren het landelijke afsprakenbureau te 
bellen: 088 23 23 300. 

http://mijncbr.nl/
http://www.regelzorg.nl/
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Fietshelm niet alleen verplichten voor 60-plussers 

Het is geen goed idee om het dragen 
van een fietshelm alleen te 
verplichten voor 60-plussers, zo vindt 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het 
Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) komt met dit voorstel. Ingrid 
Rep, directeur KBO-PCOB: “Door één groep aan te wijzen, werk je niet 
alleen stigmatiserend, maar mis je de kans alle fietsongelukken aan te 
pakken.” 

Gelijke fietsers, gelijke helmen 
KBO-PCOB deelt de zorgen van het SWOV dat er relatief veel senioren op de 
fiets onder de verkeersdoden zijn. Ingrid Rep: “We zijn dan ook niet tegen 
een advies om de fietshelm te dragen, maar wel tegen het idee dat de 
helmplicht alléén 60-plussers zou moeten gelden. Op deze wijze krijgen 
senioren weer een beschuldigend vingertje hun kant op. Als je het al wil 
verplichten, dan iedereen. Gelijke fietsers, gelijke helmen.” 

Meer nodig dan alleen fietshelm 
Uit de cijfers van het CBS zou ook blijken dat het aantal omgekomen e-bikers 
stijgt. Met name senioren maken gretig gebruik van deze elektrische fietsen, 
omdat dit, ondanks eventuele fysieke achteruitgang, de mobiliteit vergroot. 
Ingrid Rep: “Ook als je ouder wordt, is blijven bewegen heel belangrijk. De 
elektrische fiets is daar een geweldig middel voor. E-bikers moeten hun 
snelheid wel aanpassen aan de omstandigheden en hun vaardigheden. Je 
kunt er ongemerkt sneller mee dan raadzaam. Je moet je daarnaast 
realiseren dat evenwicht een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van 
een ongeval. Daar biedt de e-bike nog geen oplossing voor.” 

Hobbels 
Ook doet KBO-PCOB een beroep op de instanties, zoals gemeenten, die de 
infrastructuur onderhouden. Ingrid Rep: “De helm helpt niet om vallen te 
voorkomen. Laten we daarom Nederland als fietsland zo geschikt mogelijk 
maken. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van boomwortels onder het 
fietspad en het leggen van schuine stoepranden.” 
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Verslag van de ledenmiddag 12 mei 2022. 

Spreker Anja van der Starre 

Ze vertelt dat haar vader één van de 
gijzelaars geweest is. De Merwedegijzelaars 
was een groep van honderden jonge mannen 
(18 tot 26 jaar) die op 16 mei 1944 in dorpen 
aan beide zijden van de rivier de Merwede bij 
een razzia werden opgepakt en weggevoerd 

door de Duitse bezetters. Aanleiding was een NSBer die de bakker in 
Sliedrecht doodschoot. Daarna volgde een vergeldingsactie van het verzet op 
een groep Landwachters  in de nacht van 9 op 10 mei 1944 bij de Helsluis. De 
bezetter vroeg de daders zich te melden, maar dat deden zij niet. Om druk 
uit te oefenen besloot de bezetter een grote groep jonge mannen als 
gijzelaar op te pakken. 

De gijzelaars waren afkomstig uit Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, 
Werkendam en de Biesbosch. Ze werden meegevoerd en op meerdere 
plaatsen verzameld. In Sliedrecht bij de Hervormde Kerk, in Neder-
Hardinxveld op het schoolplein van de School met de Bijbel nabij de 
boogbrug en in Werkendam bij Smid De Kreek. De eerste groep werd in de 
vooravond vanaf de verzamelplek in vrachtwagens geladen. De tweede 
groep ging om 21.00 uur op weg en kwam 's nachts om half één aan in Kamp 
Amersfoort. In het kamp behielden de Merwedegijzelaars hun kleding en hun 
haar. Vanaf 9 juni dienden de gijzelaars met de andere gevangenen op appel 
te verschijnen en verloren ook zij hun haar.  

Omdat de daders bij de 
Helsluis zich na ander-
halve maand nog niet 
gemeld hadden, werden 
de nog aanwezige 
gijzelaars naar Duitsland 
overgebracht. Hierbij een foto van de herdenkingsmonumenten in de drie 
Merwede steden. Opbrengst Lief & Leed € 46,05                             

Wil.  
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Mutaties PCOB leden  10 april 2022 tot en met 9 mei 2022 
 

Overleden: 
 4-4-2022; Mw. L. Schelling-de Zeeuw op de leeftijd van 105 jaar- 
 29-4-2022; Mw. A.W. Tazelaar-Dubbeldam op de leeftijd van 85 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. 
 

Aantal leden per 9 mei 2022: 
Wij hebben momenteel 477 leden bestaande uit: 

 259 personen (individuele leden)  
  en 

 218 personen ( 109  echtparen) 
 
Nico Bogaards 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
Als achter 

vliegen vliegen vliegen, 
vliegen 

vliegen vliegen 
achterna. 
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VADERDAG 19 juni 2022 

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora 
Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson 
Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, 
die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de 
geboorte van hun zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen 
geworden was, wilde ze de kracht en het door-zettingsvermogen van haar 
vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna 
Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd. 

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 
juni 1910 in Spokane in de staat 
Washington. President Calvin Coolidge 
steunde in 1924 het idee om een Vaderdag 
te vieren, maar het geheel uit mannen 
bestaande Amerikaanse congres wilde niet 
iets doorvoeren dat zo de mannen in het 
zonnetje zette. Het effect hiervan was dat 
de dag pas officieel in de VS erkend werd tijdens het presidentschap van 
Richard Nixon in 1972. 

In Nederland werd vanaf 1937 in oktober Vaderdag gevierd. Op initiatief van 
de toenmalige Nederlandse Bond van Herenmodedetaillisten werd in 1948 
afgesproken dat Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van 
juni. 

Viering 

Naar analogie met Moederdag wordt in België net als in Oostenrijk Vaderdag 
op de tweede zondag in juni gevierd. Vele landen, waaronder Nederland, 
vieren het op de derde zondag van die maand. In Spanje, Portugal, Italië en 
Liechtenstein maar ook in een deel van België (onder andere de regio 
Antwerpen), wordt Vaderdag op 19 maart gevierd, dit is de feestdag van Sint 
Jozef, de voedstervader van Jezus. In Duitsland wordt Vaderdag gevierd op 
Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus opvaart naar zijn Vader in de hemel. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaderdag 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaderdag
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Eenzame visser  
Harry Aardoom, 9 mei 2022  

Op 27 Februari 1807 werd na het luiden van de stadhuisklok omgeroepen dat 
eerstdaags de bezittingen van burger Gijsbert van den Heuvel zouden 
worden geveild. Als er nog burgers waren die meenden een vordering op 
Gijsbert te hebben, wilden die dan zo goed zijn zich te melden bij de 
secretarie van het stadhuis vóór 31 Maart.   
Hij had gewoond in de Wijnstraat aan de havenzijde, dichtbij het Groothoofd, 
tussen Jacob Bunhakker en de weduwe van Jan Boudier, u weet wel. Zijn 
visserschuit lag afgemeerd voor zijn huis in de Wijnhaven, ongeveer waar nu 
de Mattensteiger is.  
Het huis werd aangekocht door Cornelis Plukhooy.  

Gijsbert was zoetwatervisser geweest. 
Er was dan ook een poonschuit in de 
aanbieding. “Een poonschuit, lang over 
steven 38 voeten, wyd op de buitenkant 
van de berghouten 12½ voeten, hol 
onder de gangboorden of buitenkant 
van het dek 4 voeten en zeven duimen. 
Met desselvs rondhout, opstaande en lopende want en verdere byzynde 
goederen.” Dus Gijsbert had een visserschuit gehad van twaalf meter lengte, 
vier meter breedte en met een meter diep ruim. Deze poonschuit werd op 
de veiling gekocht door een andere zoetwatervisser, burger Obbe 
Obbeszoon Faassen.  

Dan was er ook nog “een visch beunlegger lang omtrent 21 voeten, met 
desselvs bijzynde goederen, en een netschuyt lang omtrent 15 voeten mette 
dessevs byzynde goederen.” Kortom, extra materiaal dat een zoet-
watervisser nodig had. Dat werd later aangekocht door burger Jan Alblas.  

Ja, Gijsbert van den Heuvel was eenzaam gestorven. Kennelijk had hij geen 
familie meer. Dat kwam in de zeventiende en achttiende eeuw vaker voor. 
Dan verviel het bezit aan het stadsbestuur. Ik stel me zo voor dat de 
opbrengst van de veiling een meevaller werd voor het weeshuis van de stad.   

Bron: Regionaal Archief Dordrecht. Oud Rechterlijk Archief Dordrecht. Gerecht van 
Dordrecht 1450 – 1811, nummer toegang 9, inventarisnummer 210, digit fol 108, dd 
27 Februari 1807 (Geen bladzijdennummering). 
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DOOR in het verkeer…tot je 100ste! 
om op vrijdag 10 juni naar de DOOR  in het verkeer beurs in 

Sliedrecht.  

DOORlopen, DOORtrappen en DOORrijden in het 
verkeer kan tot je 100ste! Maar wel veilig. Deze 
verkeersbeurs is dé plek voor de 55-plusser die veilig en 
gezond mobiel wil blijven. Of het nou gaat om 
(elektrisch) fietsen, autorijden, campers, scootmobiel 
alles komt aan bod. Tot uw 100ste fit deelnemen aan 
het verkeer? Kom naar de beurs en beleef het zelf. 

Iedere belangstellende 55-plusser uit Drechtsteden en Alblasserwaard die op 
welke manier dan ook deelneemt aan het verkeer is welkom om langs te 
komen. Er zijn workshops, demonstraties of ervaar het zelf op het 
fietsparcours, het blindenparcours of maak een ritje op de scootmobiel. U 
kunt uw eigen fiets of e-bike even na laten kijken.  

Gezond en veilig mobiel blijven tot je 
100ste? Daar kunt u zelf iets aan doen. 
Bereid u goed voor door nu al te bekijken 
welke hulpmiddelen of alternatieven er 
zijn en hoe u die gebruikt. Zo kunt u langer 
gebruik maken van de auto, de 
(elektrische) fiets of de scootmobiel en 
blijft u deelnemen aan de maatschappij.  

De DOOR in het verkeer beurs wordt mede mogelijk gemaakt door het RPV 
Drechtsteden, het RPV Alblasserwaard en het Regionaal 
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland). 
Dit is een samenwerkingsverband van de Provincie Zuid-Holland en de 
MRDH. De ambitie is te komen tot nul verkeersslachtoffers. Maak een punt 
van nul! Elk slachtoffer is er een teveel. 

U bent op vrijdag 10 juni van 12:00 tot 16:00 uur van harte welkom 
bij partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht.  

Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Kijk voor meer informatie op: www.doorinhetverkeerbeurs.nl  

http://www.doorinhetverkeerbeurs.nl/
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UIT DE ‘OUDE DOOS’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand stukje werd door Gijsje gevonden tussen de 

oude spullen van haar moeder. Wilt u ook eens op zoek gaan of er ergens nog 

leuke of mooie stukjes verborgen liggen tussen papieren, in een doos op 

zolder of elders? Het is leuk voor in het blad en zo kunnen anderen er ook 

van genieten. 

Clinge Doornbos schreef in het Rotterdams Nieuwsblad van 1925  
het volgende: 

In Jantjes klas las meester juist uit de Geschiedenis voor 

Hoe sterke Simson door zijn haar opeens zijn kracht verloor. 

’t Werd Jantje eensklaps droef te moe, hij wiste snel een traan. 

Want ach, zijn moesje zou die dag juist naar de kapper gaan. 

Gesteld dat zij haar kracht verloor!  Daar vroeg de meester wat. 

Jan wist het niet, schoolblijven dus, dat gaf straks thuis weer wat! 

Schoon kortgeknipt sloeg moeder raak, pats, klets, waar bleef je toch? 

         Jan wreef zijn oren, wist meteen,  

                moes had haar krachten nog! 
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Laten wij ons gezonden weten 
als de handen van de hemel, 
die zich vouwen rond de aarde. 
 
Om luiken te openen, 
waar uitzicht ontbreekt, 
 
om harten te verwarmen, 
waar de kilte toeslaat, 
 
om handen te vullen 
van wie beroofd zijn, 
 
om tranen af te wissen 
die blijven stromen, 
 
zelfs om te spreken 
waar iedereen zwijgt 
en wegkijkt. 
 
Laten wij ons geroepen weten 
om van elkaar gediend te zijn. 
Wat een handvol brood 
al niet kan doen…. 
 
Sytze de Vries 
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’T IS WAARLIJK……..WONDERBAARLIJK 
NR. 295 

(keuzestress) 

Iets waar we vroeger nooit van gehoord hadden maar waar tegenwoordig 
vroeg of laat iedereen wel mee te maken krijgt: keuzestress. Hoe heerlijk 
rustig en overzichtelijk was vroeger het leven toen er nog niet veel te kiezen 
viel. Je was blij als je twee paar schoenen had: één voor de zondag en één 
voor doordeweeks. En eigenlijk was dat met alles zo. Bij de bakker aan de 
deur kon je kiezen uit wit brood of bruin en met de melkboer was het al niet 
veel beter gesteld. Als je nu naar de supermarkt gaat ligt het wel even anders. 
Er is een keur aan brood, zoals vloerbrood, boerenvolkoren, allinson 
volkoren, Bruin Tijgerbrood, Meergranen, spelt en Glutenvrij. Om maar even 
een greep te doen. Ik houd het bij fijn volkoren want al die granen en korrels 
krijg ik niet weg. Bij het roggebrood zou je de kluts kwijt raken. Na enig 
proberen ben ik blijven hangen bij het donkere Friese roggebrood, dat is 
lekker smeuig. Met de melkproducten is het al eender. Gewoon een pak 
karnemelk is er niet bij. Er is boerenkarnemelk, biologische karnemelk, 
magere karnemelk en diverse varianten. Als het even kan neem ik karnemelk 
van Gijs. Ik ken heel Gijs niet, maar zijn karnemelk is heerlijk. Met de eieren 
maken ze het met recht van eieren. Er zijn scharreleieren, vrije-uitloopeieren, 
biologische eieren, maiseieren en laatst zag ik zelfs de vriendelijkste eieren. 
Bij m’n paasbestelling heb ik maar gekozen voor eieren van de Blije kip. Die 
kip blij en ik ook. Bij de slager op het plein was de procureur in de aanbieding. 
Je zult maar procureur zijn. Op de markt stond een kraam met borrelpootjes. 
Dat zal moeilijk lopen. Bij de wortelen is het helemaal zoeken want daar is te 
kiezen tussen bospeen, waspeen, winterpeen en allerlei zakjes met 
geschrapte peen. Hoewel voor hutspot winterpeen een must is, ga ik voor de 
zak van 500 gram geschrapte wortel want ik ben geen fijnproever maar wel 
gemakzuchtig. Ook bij de tomaten is het zoeken geblazen want er zijn 
tomaten en tomaten. Meestal neem ik snoeptomaatjes want het moet bij de 
dagelijkse schaal rauwkost dus liefst niet te bewerkelijk. Voor het overige zijn 
er nog heel wat oude gerechten met een wonderlijke naam. Zo heb je de 
blote billetjes in het gras, Drie in de pan, Jan in de zak, Watergruwel, Hemelse 
modder, Hete bliksem, Hoofdkaas en Haagse bluf. Persoonlijk ben ik van de 
eenvoudige en snelle pot en daar moet ik het bij houden. De keren dat ik 
gepoogd heb iets ingewikkeldst te maken eindigde de zaak met weinig keuze  
en veel stress. Het liep allemaal uit op gebakken peren.  
Cobi Fontijn 



  

 
 

 
  



  

 
 

 
  



  

19 

 

  

VRAAG & ANTWOORD 

Het antwoord van de liedjespuzzel was:  Dan moet je m’n zuster zien.  

Goede inzendingen: door mw Idsinga, mw Stavast, dhr Klok, mw Poppijus, 
dhr en mw Van Laar, Elly Klomp, Gijsje van der Veer en mw. de Lang. 

De goede inzendingen voor de 

Bijbelvragen kwamen van: 

mw Idsinga, mw Stavast , dhr Klok,  

dhr en mw Van Laar, Elly Klomp en 

mw. de Lang.  

Na loting kwam 

dhr. Klok uit de 

bus als winnaar. 

 

 

Hier volgen de nieuwe Bijbelvragen: 
1. Op welke scheppingsdag heeft God het licht aangedaan?  

7e dag;     of 1e dag;     of 2e dag  

2. Hoe heette de vrouw van Hosea?                                                                      

Gomer;     of Izebel;     of Eva 

3. Welke discipel kwam op de weg naar Gaza de schatmeester van 

Ethiopië tegen.                                                                                            

Andreas;     of Filippus;     of Bartimeüs 

4. Wie paste op de mantels bij de steniging van Stefanus?                                   

Nicodemus;     of Pilatus;     of Paulus 

5. Welke koning van Israël droeg ook de naam Jedidja?                

(betekent lieveling van God)          

Saul;     of David;     of Salomo 

6. Ezra ( van het bijbelboek Ezra) was GEEN:   

boekhouder;     of schrijver;      of priester;      of wetgeleerde  

7. Hoeveel man telde het leger van Gideon?                                             
5000 man;     of 1000man;     of 300 man.  

De oplossing kunt u naar de redactie sturen vóór 14 juni 2022. 

Veel plezier, Wil Berrevoets.   

OPLOSSING BIJBELSE 
VRAGEN MEI 2022 

1 Nun 

2 Absalom 

3 Elia 

4 8 jaar 

5 Nineve 

6 Titus 

7 Jannes en Jambres 
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OP DE VENSTERBANK 
Deze maand zetten we geen plant op onze vensterbank. Vorige maand, nadat 
een Apepootje de aandacht kreeg, heeft de redactie een heel rijtje planten 
met een dierenbenaming gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan ben ik op 
zoek gegaan naar de Latijnse namen van deze planten. Het waren niet 
allemaal kamerplanten, dus niet alle geschikt voor onze vensterbank. Zelfs 
z.g. onkruiden kwamen voor. Omdat ik niet beschik over internet, heb ik mijn 
boekenkast moeten raadplegen. Hier volgt een rijtje: 

 
 Vossenbes Vaccinium vitsideaca 

Krokodillenplant Peperomia obtusiga 
Paradijsvogelplant Strelitia 
Garnalenplant Beloperone 
Wolfsmelk Euphorbia 
Olifantsoor Coccoloba 
Olifantspoot Beaucarnea 
Lamsoor Limonium 
Ezelsoor Stachys 
Zwanenbloem Butomus 
Koekoeksbloem Lychnisflosauculi 
Paardenbloem Taraxacum 
Schildpadbloem Chelone obliqua 
Kievitsbloem Fritillaria 
Kievitsei Fritillaria 
Ossentong Anchusa 
Eendenkroos Lemna 
Hondsdraf Glechoma 
Kikkerbeet Hydrocharis 
Vossenstaart Alopecurus pratensis 
Kattenstaart Acalypha lythrum 
Muizenstaartjes Myosurius minimus 
Biggenkruid Hypochoeris 
Mottenkruid Plectranthus 
Duifkruid Scabiosa 
Havikskruid Hieracium 
Lijsterbes Sorbus 
Schapenzuring Runes acetosalla 
Koeienoog Buphthamus 

Bij deze Latijnse namen 
zijn de eerste 
naamsaanduidingen 
gebruikt, niet de 
variëteitsbenaming. 
De volgende maand hoop 
ik weer een kamerplant 
op de vensterbank te 
zetten. 
 
An 



  

 

Belangrijke telefoonnummers 

 
  

Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
- Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweitzer ziekenhuis ( alle locaties) 
- Huisartsenpost: spoedeisend ( 17.00-08.00 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 € 55  / Groot € 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 32  
           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 



  

 
 

 


