
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

JAARGANG 35 nr. 07-/08  JULI-AUG. 2022 
 2019 



  

 
 



  

1 
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INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Uitnodiging ledenbijeenkomst 4 
Ledenwerfactie/ Rijbewijskeuring 5 
Verslag ledenbijeenkomst 6 
Foto’s reisje 7 
O wat een lekker tochie….. 8 
Vervolg: O wat een…… /Bezoek drukkersmuseum 9 
Reisje, gaan we nog een keer 10 
Rookmelderverplichting 11 
Zomerpuzzel 12 -13 
Wat te doen bij hitte? 14 
Heuse tafelmanieren 15 
Zonnepanelen en vissers in Ethiopië 16 
Vervolg: Zonnepanelen……./ Acceptgiro 17 
Een pittige tante 18 
Vervolg: Een pittige tante / vragen psychiatrie 19 
Jan Wit / Gebed om kalmte 20 
Gedicht 21 
’t Is Waarlijk…….Wonderbaarlijk 22 
Vraag & Antwoord 23 
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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 9 augustus 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 

 
VAKANTIETIJD ! ? 
 
Dit keer ontvangt u zoals jaarlijks gebruikelijk weer een dubbelnummer van 
ons maandblad Ontmoeting. Voor de maanden juli en augustus. Voor velen 
de vakantieperiode. Maar ook voor ons als senioren? Sommigen zeggen dat 
senioren altijd vakantie hebben.  
Een aantal senioren die op hun kleinkinderen passen, hebben inderdaad 
enkele weken ‘vakantie’ omdat deze kleinkinderen met hun ouders op 
vakantie gaan. Andere senioren zijn actief als vrijwilliger en moeten zelfs 
hun vakantie plannen. 
 
Dit jaar geen vakantieprogramma’s zoals dit enkele jaren terug in de regio 
georganiseerd werd. Wel houden wij in juli een ledenmiddag, waaraan onze 
oud-boswachter van de Biesbosch meewerkt. Dit belooft weer een 
leerzame en prettige middag te worden. 
 
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar we hebben een actie 
gestart voor de werving van nieuwe leden. Doe uw best, zowel u als het 
nieuwe lid profiteren dit jaar van een VVV-bon. Veel succes. 
  
Voor nu wens ik u weer mooie dagen toe. 
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 
contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of 
vrouw. Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. 
Doen ! 

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 ! 

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 ! 

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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UITNODIGING 

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

                                      DONDERDAG 14 JULI 2022 

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

Aanvang 14.30 uur 

Oog in oog met zeeolifanten, pinguins en albatrossen 
Jacques van der Neut is onze gastspreker 

 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Presentatie 

• Pauze 

• Presentatie  (vervolg) 

• Sluiting  

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

REGELS TIJDENS LEDENBIJEENKOMTEN 

In Dubbelmonde zijn we te gast om onze ledenmiddagen te organiseren  
Daarom houden we omns wel aan de volgende regels: 

• Heeft u KLACHTEN, dan blijft u thuis  

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

• Houd onderling voldoende afstand 
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Ledenwerfactie 2022 

Werf een nieuw lid en ontvang een VVV-bon 

van € 20. Deze actie geldt tot eind 2022. 

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) 

 

 
Rijbewijskeuringen  CBR in 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 donderdag 7 juli 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: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
Zie voor uitgebreide informatie in maandblad juni 2022 
 
 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Verslag ledenmiddag 9 juni 2022 

Thema: Veiligheid in en rond huis en daarbuiten. 
De voorzitter Cor den Dopper opent deze ledenmiddag en heet allen 
welkom, ook de spereker van deze middag de heer Marius Evertse, 
vergezeld door zijn vrouw Tiny. Vervolgens leest hij het stukje “Geduldig 
zijn” en gaat voor in gebed. 
Voordat hij het woord geeft aan de gastspreker, komt Wil Berrevoets met 
de mededeling dat er op donderdag 15 september weer een reisje is 
geboekt.  
Vervolgens krijgt de gastspreker het woord. Hij stelt zichzelf voor als 
gepensioneerd politiefunctionaris van district Rotterdam en zijn vrouw die 
jarenlang in de ICT heeft gewerkt. De volgende items komen aan de orde. 
• Veiliger op straat 
De gelegenheid maakt de dief 
 -  op drukke plaatsen, markt, winkelcentrum, enz. 
 -  portemonnee in het looprek van de rollator of winkelwagentje 
 -  portemonnee in een open tas 
 -  betalen met pinpas: pincode niet bij betaalpas bewaren 
 - Geld opnemen, liefst met een vertrouwd iemand bij jou  
• Veiliger wonen en leven 
Ook ongelukken in / om huis 
 - Eigen gedrag: Ramen lappen op wiebelig krukje of stoel 
 - eigen fysiek gestel of vallen of struikelen 
 - Losse kleedjes, over losse verlengsnoeren, slechte verlichting of  
  rommel op de trap en met handen vol de trap af lopen 
• Pas op oplichters 
Laat nooit zo maar iemand binnen 
 - vraag wie het is en wat hij/zij komt doen 
 - Vraag om legimitatie 
Veiligheid aan telefoon / of per mail:  
 -  Onbekende in nood: Laat je niet meeslepen in de emotie ! 
 - Zeg dat u zelf iemand zal waarschuwen 
 - Aan de deur wordt niet gekocht. 
• Belangrijke informatie - Politie Rotterdam (voorheen ZH-Z) 
Alarm: 112 – in dringende noodsituaties 
Melding  0900 8844 – om meldi0ngen door te geven 

De voorzitter sluit deze bijeenkomst met het gebed: Voor elkaar. 
Opbrengst Lief & Leed € 42,50 
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14 Mei 

Reis over de Hollandse rivieren 

Prachtig weer; Gezellige 

mensen; een heerlijk diner, 

een fantastische dag!!!!!! 

 

 

Ra..ra.. wie zijn deze blije  PCOB leden?  Goede inzendingen doen mee met 

de loting. Maar dan wel even opsturen vóór 9 augustus 2022, naar de 

redactie van dit blad. 

Wil.  
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O, wat een lekker tochie…….. 
Dordrecht Juni 2022 

Heerlijk, nog even en dan trekt bijna heel 
Nederland weer de stoute schoenen aan om 
met vakantie te gaan. Dan zien we weer lange 
files op de wegen in het buitenland maar ook 
in dit kleine landje. De meeste mensen gaan 
met vliegtuig, auto, camper, of met een 
sleurhut. U weet wel, dat is iets met een 
vierwieler ervoor en een uitstoot van allemaal 
CO₂. Met al deze dingen is men niet blij zegt 
men dan; maar het is heerlijk om weg te zijn 
en in een andere omgeving tot rust te komen (ik doe het wel met mijn 
vrouwtje ).  Wat is het dan heerlijk dat je met de P.C.O.B. reisjes geen last 
hebt van al die rompslomp van inpakken en uitpakken. Want die gaan op een 
juiste en mooie dag  reizen met prachtig  weer + zon,  “gratis( nou ja) eten  en 
drinken” tot bepaalde hoogte natuurlijk. Wie had dat kunnen bedenken en 
tevens een pracht van een bustocht door een gedeelte van Nederland. Wat 
was  die tocht mooi door een deel van Zuid Holland en  het Brabantse land, 
zonder paspoort of geldig  indentiteitsbewijs of Prik Code  in je tas. Nee geef 
mij deze reis nog maar eens een keer. Blij waren alle gasten die dag en met 
bruine koppie’s kwamen ze weer aan land. Nu zult U zeggen hoe zijn deze 
mensen dan gegaan, nu ik zal het u zeggen per bus en per boot.  We gingen 
weg uit Dordrecht om precies 8.45 uur bij Stadskantoor. Wat had één 
persoon  een geluk want de deuren van de bus gingen al dicht en daar stond 
een hij te kloppen:  Is dit de bus van de P.C.O.B?  Ja zei ik. Deze persoon had 
zich wel opgegeven maar verder wisten we niets dus we dachten,  die zal bij 
Dubbelmonde  wel  opstappen. We zijn voor alle zekerheid via de Talmaweg 
gereden want je weet maar nooit en toen op naar Dubbelmonde. Vandaar 
gingen we via Gorinchem door het land van Altena naar Heusden; en daar 
stapten we op de boot die klaar lag voor een select  gezelschap. Er moest 
alleen nog een gezelschap van de K.B.O uit Den Helder komen.  Wat waren 
enkele van dat gezelschap kwaad want ze dachten lekker een uitje naar 
Heusden en wat winkelen. Het stadje is ook erg aan te bevelen. Alleen 
hadden ze hun folder vergeten te lezen.  Er was geen winkelmogelijkheid; 
alleen met de bus naar de boot rijden Jan , uitstappen in Heusden en bootje 
varen. Nu dat was echt iets wat we niet gauw zullen vergeten; een prachtreis 
en een zonovergoten dagje. 
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(vervolg: O wat een lekker tochie…..) 

Je weet niet wat je ziet, zo mooi is Nederland, zijn waterenwegen en de 
oevers. We  voeren  over de  Bergse Maas, Amer en Hollands diep onder de 
hoge snelheidslijn door naar Willemstad. Nee in één woord: een prachtige 
vakantiedag die ze ons niet meer kunnen afnemen.  Laat mij dan maar met 
deze organisatie reizen,  goed en voordelig.  Je wordt gehaald op de 
afgesproken tijd en ben net voor het eten weer thuis, tenminste als het 
verkeer meezit en als je vlug bent om op de zondagmorgen nog naar de kerk 
te gaan. Bedankt organisatie voor deze mooie dag.  

A.B..    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bezoek het drukkersmuseum  
van Ad den Houter. 

Dit plaatje laat een antieke vloeistof-
duplicator zien. Wij gebruikten dit lang 

geleden op school. Als u graag eens zou willen rondkijken dan kan 
dat op:  
zaterdag 10 september ’s middags of 24 september ’s middags.  
Als u belangstelling hebt mag u zich bij mij opgeven. Graag met 
telefoonnummer, omdat de groep niet te groot kan zijn. En ik kan 
de tijd met u afspreken.   
Wil Berrevoets. 

Mijn achttien maanden oude dochtertje leerde maar moeizaam 
praten en sprak een soort brabbeltaaltje. Mijn 5-jarige zoontje zat 

eens aandachtig naar haar te luisteren en vroeg toen: “Mama, denk 
je dat God ons misschien per ongeluk een buitenlandse baby heeft 

gestuurd?” 
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.  

 
  

Boottocht donderdag 15 sept 2022….  Gaan we nog een keer? 

Diner cruise over de Oude Rijn en de Gouwe met het bekende partyschip 

Jaqueline.  

 

Route : Per bus naar Leiden, na inschepen koffie/thee met appelgebak, begin 

van de middag diner van 3 gangen, eind van de middag nog een keer 

koffie/thee, waarna u vanuit Gouda met de bus wordt teruggebracht.  

 Opstapplaatsen:  

 

 

Kosten : € 65,-   voor leden; € 70,- voor niet- leden. (helaas wordt alles 

duurder). Betalen bij onze penningmeester Jan v.d. Hoek  op de bankrekening: 

NL60 INGB 0004 1255 14 t.n.v. PCOB Dordrecht onder vermelding van “Reisje 

15 september”. 

Wilt u , vóór u geld stort , zich eerst opgeven bij ons of de fam. Blok, en 

daarbij aangeven uw tel- nummer en opstapplaats. En natuurlijk met hoeveel 

personen.   

Net als vorige keer  gaat het door wanneer zich 35 personen hebben 

opgegeven vóór eind augustus.  Het volgende maandblad komt pas eind 

augustus uit, u zou met betalen dus weer even kunnen wachten.  Meedelen 

dat u toch niet meegaat kan t/m de eerste week van september.  Doet u het  

Later, dan kunnen we het geld niet terugstorten want de rekening moet dan 

betaald zijn.                                                                                                    

Reiscommissie.  

9.00 uur Stadskantoor; 

9.15 uur Talmaweg 

9.30 uur Dubbelmonde 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
  



  

11 

 

Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022 

Als je zelf niet in staat bent om een 
rookmelder te plaatsen, dan kun je de hulp 
inroepen van het rookmelderteam. 

Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet 
meer in staat rookmelders te plaatsen? De 
snelste manier om je huis van rookmelders te 
voorzien is iemand in je omgeving te vragen om 
de rookmelders voor je op te hangen. Lukt dat 
niet? Dan staat het rookmelderteam voor je 
klaar. Het rookmelderteam bestaat uit meer dan 3000 vrijwilligers die door 
de Brandweer zijn getraind en precies weten hoe en waar ze een rookmelder 
moeten ophangen. In heel Nederland komen ze rookmelder(s) ophangen bij 
mensen die dat vanwege verminderde mobiliteit niet meer kunnen. Ze 
nemen dan ook direct een paar veiligheidsstappen met je door. Zo geven ze 
tips om brand te voorkomen en hoe je jezelf bij brand in veiligheid brengt.   

Hoe schakel je het rookmelderteam in?  
Kun je zelf geen rookmelders plaatsen en is er in je omgeving niemand die 
dat voor je kan doen?  

Bel naar de Nederlandse Brandwonden Stichting op 0251 - 275 555, 
meld je aan een geef je adresgegevens door. Vervolgens wordt er gekeken 
welke vrijwilliger bij jou in de buurt woont. Per post ontvang je de 
contactgegevens van de vrijwilliger, met wie je daarna zelf telefonisch een 
afspraak kan maken. 
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je langs, plaatst de 
rookmelder(s) en geeft een aantal handige tips! De plaatsing door de 
vrijwilliger is gratis. De rookmelders betaal je zelf.  
 

Brandwondenstichting  
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ZOMERPUZZEL 

In deze puzzel wordt uw kennis van bijzondere zomerweetjes getest. Het 
antwoord invullen in de hokjes op de andere bladzijde. Bij juiste invulling is 
in de gekleurde vakjes van boven naar beneden een woord te lezen dat alles 
met de zomer te maken heeft. Uw oplossing kunt u weer opsturen naar de 
redactie van het blad, vóór 9 augustus. 

 

1. Mannen worden in de zomer sneller…………….. 

2. Bij hitte worden we…………….. 

3. Bij hitte hebben we vaak een ………….lontje. 

4. Waar veel mensen bij elkaar zijn, kan het zomaar  

3 of 4 graden ………….worden. 

5. Bij regen werken we dertig minuten …………en 

geconcentreerder dan als buiten de zon schijnt. 

6. De aanmaak van vitamine D zorgt bij mannen voor 

 verbetering van het hormoon…………… 

7. Het grootste schepijsje ooit was 2 meter 81 en werd  

 geschept in …………………. 

8. Welke toren is in de zomer 15 centimeter langer? 

9. In de stad kan het 7 graden warmer zijn dan op het 

…………………. 

10. Over een bolletje ijs doe je ongeveer 50 …………. 

11. Welke vrucht is het zomerkoninkje? 

12. Bij temperaturen van 30 graden zijn we een stuk 

………………gelukkig dan bij 20 graden Celsius. 

13. Wie maken in de zomer gemiddeld 30 procent meer 

testosteron aan? 

14. Houd bij hitte de ramen gesloten maar ook de…………………. 

15. Een ijsbeer heeft …………..zijn witte vacht een zwarte huid. 
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 1          

2            

3          

 4 
      

5 
        

 6            

7            

8            

9            

10       

11        

12          

13       

 14       

15       



  

14 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

WAT TE DOEN BIJ HITTE? 
 

Drink voldoende 
Drink water, thee of koffie. Ook als u geen dorst heeft, want 
ouderen hebben minder dorstgevoel. Matig het gebruik van 
alcohol. 
Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker 
als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat. 

 

Houd uzelf koel 
Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de 
middag (tussen 12:00 en 18:00 uur). 
Tip: maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw 
boodschappen of wandeling. Neem een verkoelend 
(voeten)bad of een douche. 

  

Houd uw woning koel 
Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten uw woning, 
bijvoorbeeld met zonwering, ventilator of airconditioning. 
Tip: zorg voor extra koele frisse lucht door het openen van 
ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten is afgekoeld. 

  

Zorg voor elkaar 
Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die 
misschien uw hulp kunnen gebruiken. 
Tip: Ga een keer extra langs of bel ze op en vraag wat u kunt 
doen. 
  

Medicijnen en hitte 
Sommige medicijnen kunnen bij hitte tot 
gezondheidsproblemen leiden doordat de water- en 
zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. Dit kan 
leiden tot uitdroging, te weinig zweten en onwel worden. 
Overleg met uw apotheek of huisarts als u vragen heeft over 

    het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte. 
 
Bron: RIVM 
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Heuse Tafelmanieren 

Houd dit voor de eerste tafelwet: 
zit daar de waard u nederzet: 
Doch of gij staat of dat gij zit, 

maak dat gij God tevoren bidt, 
opdat gij zegen krijgen meugt, 
en zo geniet gij rechte vreugd. 

Maar hoe het zij, toon blij gelaat 
en houd ook zoete tafelpraat. 

En als gij naar de spijze tast 
zo dient hierop te zijn gepast, 

en breng hiertoe geen nagel voort 
die draagt een zwart fluwelen koord. 
Eet voorkost, of gij wordt verdacht 
dat gij gebraad of taarten wacht. 
Maak dat g’ín ’t eten naarstig let 
dat gij uw wangen niet besmet. 
En wapper met uw voeten niet. 

Uw buurman ook geen schouder biedt. 
Zijt gij nog jong, zoo snoer uw mond 
en spreek niet dan op vaste grond. 
Maak dat gij nooit de reden breekt 
vooral wanneer een wijze spreekt. 

En lees aan tafel geenen brief 
al kwam hij van uw zoetelief. 

Vooral schuw twist en norsch gekijf . 
Ook handspel met een ander wijf. 

 

Vermoedelijk van Jacob Cats. 
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ZONNEPANELEN EN VISSERS IN ETHIOPIË 

Sinds we van de Gemeente Dordrecht een brief ontvingen dat ons dak zeer 
geschikt is om zonnepanelen op te laten monteren, volgen we de 
ontwikkelingen. Er zijn veel ‘voors’ en zo bleek ook na een aantal zeer zonnige 
dagen ‘tegens’.  Het stroomnet, waar  de overtollige zonne energie naar toe 
geleid en aan de klant betaald wordt, kon deze explosie van zonuren niet aan. 
In een aantal gevallen viel het hele systeem uit, en werd er ook geen zonne 
energie in huis geleverd.   

In België schijnt dit slimmer aangepakt te zijn, daar is een ‘huisaccu’ 
geïnstalleerd, zodat de opgewekte stroom bewaard kan blijven tot later 
gebruik. Navraag leverde op dat de ontwikkeling en het installeren van zo’n 
apparaat nog in de kinderschoenen staat. Deftig gezegd moet het nog ‘door 
ontwikkeld worden’ en de prijs is schrikbarend hoog. Soms gaat iets ten 
onder aan haar eigen succes, tenminste voorlopig, want nieuwe aanvragen 
van bedrijven om zonnepanelen te installeren worden in de wachtrij 
geplaatst. 

Dit deed me denken aan een verhaal over Ethiopische vissers. Ethiopie is een 
groot land, zo’n 32 x Nederland en kent hele droge gebieden, maar er zijn ook 
meren. Een gezelschap van vissers, op reis door Afrika, kwam daar en zagen 
de vissers tegen de avond uitvaren om hun werk te doen. Tegen de ochtend 
kwamen ze terug, met enkele vissen. De vissers besloten ter plekke iets aan 
ontwikkelingshulp te doen, zij gingen hulp bieden aan hun ‘collega vissers’.  

Terug van vakantie vertelden ze hun verhalen en het 
hele dorp deed mee aan acties om geld voor een 
flinke boot en een sleepnet bij elkaar te krijgen.  De 
ministeries van buitenlandse  zaken en Ontwikke-
lings-samenwerking werden geraadpleegd en zegden 
hun medewerking toe. Het ging lukken!  
Met veel tam-tam arriveerde de boot in Ethiopië. Alle 
dorpsbewoners waren aanwezig toen er uitgevaren 
werd en ook weer ’s morgens toen de boot terug 
kwam. Het was een enorm succes, het sleepnet zal overvol, de vis werd op 
de kant gekieperd. Het werd een chaos van graaiende handen, dit hadden ze 
nog nooit meegemaakt! Er was voor iedereen volop vis, zelfs veel te veel. ’s 
Avonds werd er weer, zoals gewoon was, uitgevaren.  
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(vervolg: zonnepanelen en vissers in Ethiopië) 

De volgende ochtend, hetzelfde ritueel. De overgebleven vis van  de vorige 
dag lag er ook nog. Terwijl er uitbundig feest gevierd werd, ging de vis 
behoorlijk stinken. Er waren geen koelkasten, geen vriezers en geen 
mogelijkheden om de vis naar dichtbij gelegen dorpen te vervoeren. Daar was 
in hun enthousiasme niet over na gedacht. Vroeger gooiden ze de te kleine 
visjes die aan de hengel kwamen, weer terug in het water. Nu lukte dat niet , 
omdat ze bedolven lagen onder de grote berg vis.  Na korte tijd was het meer 
leeggevist, helaas…… 

Misschien moeten we toch sneller aan het werk met het ‘door ontwikkelen’ 
van de opslag van de zonne-energie? 

Gijsje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens Betaalvereniging Nederland zijn inmiddels tienduizenden 
organisaties naar “efficiëntere” betaalmethoden, zoals automatische 
incasso’s, mobiele betaalverzoeken, facturen per e-mail met een betaallink 
of QR-codes overgestapt. De Betaalvereniging stelt dat ze – samen met 
banken en andere financiële dienstverleners – de overgebleven Acceptgiro-
gebruikers zullen begeleiden in het proces om ook over te stappen naar 
alternatieven. 

Overgenomen van het internet. 
 

Giro- betaalkaarten.                                                                                               
De acceptgiro verdwijnt per 1 juni 2023. Het gebruik ervan is de 
afgelopen jaren enorm afgenomen. Currence, de producteigenaar 
van de acceptgiro, heeft besloten per 1 juni 2023 definitief te 
stoppen met de acceptgiro. De reden is dat het gebruik van de 
acceptgiro flink is afgenomen: 
• Het aantal per post verstuurde acceptgiro's is afgelopen 5 jaar 
 met ruim 70% afgenomen.  
• 9 op de 10 ontvangers van een acceptgiro betalen deze via 
 internet- of mobiel bankieren. 
De Consumentenbond heeft geen bezwaar tegen het uitfaseren van 
de acceptgiro. We vinden het wel belangrijk dat bedrijven en 
organisaties goede alternatieven aanbieden. 
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Een pittige tante  
Door Harry Aardoom 

Op 14 Februari 1593 stond voor het Gerecht van Dordrecht Anna Dircx, 30 
jaar oud, geboren bij Hasselt in Overijssel. Ze had een paar pubers 
mishandeld.  

Wel, ze had bij Betken die kaescoopster, wonende “achter aende Vesten”, 
samen met vier andere vrouwen gezellig vier potten bier gedronken. Toen ze 
uit het huis weggingen werden ze nageroepen en uitgemaakt voor hoeren en 
varkens, die niet in de stad thuis hoorden. Dat nam Anna niet, ze wierp een 
van de jongens op de grond en trapte op hem. Wie het was wist ze niet. 
Kennelijk was het een kind van een magistraat geweest. 
Deed dat er dan wat toe?   
“… hebben een goeden deel jongers haer naer geropen 
“ghy hoeren, ghy verckens, men sal u ter Stadt uyt 
dryven.”  
Ende werdende gram, nam (zij) eenen jonghen met den 
cop ende werp hem ter aerde, ende sloech hem, had 
hem onder den voeten, niet weetende wiens jongens 
het was.”  
Een meisje kwam haar vriendje te hulp. Maar dat had ze beter niet kunnen 
doen, want Anna vertelde dat ze die ook had “behandeld” terwijl ze het 
meisje aan het haar vasthield. Haar vrienden probeerden het meisje los te 
krijgen door haar lange haar af te snijden.  
“…  het meysken ter aerden geworpen te hebben  deurdien sy haer slouch, 
seyt niet te weten dat se … haer vast heeft gehouden, noch datter oock 
eenighe syn gecomen die een messe inde hant hadden om het haer aff ter 
snyden van de … maecht, om (haar) alsoo uyt haers handen verlost te 
werden.”  

Later diezelfde avond was Anna aan haar avondmaal in haar logement. Ze zat 
te eten voor het raam en werd zo door een buiten staande kuiper 
uitgescholden voor “hoer.” Anna sprintte naar buiten met haar etensmes in 
de hand. Niet om iemand kwaad te doen, maar om die knullen schrik aan te 
jagen.   
“… lag ze inde venster met een stuck etens, hebbende een mes in de hant, … 
datter een cuyper was die riep dat sy een hoere was … (dat) sy alsoo 
uytgeloopen, niet om yemant hinder te doen, maer om de jonghers vervaert 
te maecken.” De schout vroeg haar hoe het zat met haar trouwbelofte.  
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(vervolg: Een pittige tante)  
Want ze zou toch trouwen met een zekere “Claes Willems, wesende een  
messemaecker”? Nou, ze hadden nogal eens ruzie. Claes had haar in Maart 
1592 met een hamer op het hoofd geslagen. Ze moest toen op een brancard 
naar huis worden gedragen en ze had er drie weken het bed mee moeten 
houden. De behandeling van de verwonding had haar dertig stuivers gekost. 
Op haar verzoek had Claes haar de trouwbelofte kwijtgescholden.  
Sentimenteel was Anna zeker niet. Ze had de publieke opinie tegen. 
Waarschijnlijk eisten invloedrijke ouders van de hanggroepjongeren 
“krachtig optreden van de overheid.” Ze heeft zeven maanden in de cel op de 
zolder van het stadhuis gevangen gezeten. Ondanks alles hadden schout 
Adriaen van Blyenburgh en schepenen met haar te doen. Op 17 September 
1593 luidde het vonnis dat ze gedurende twee jaren uit de stad werd 
verbannen.    
“… prefereren gratie ende bermherticheyt voor rigeur van Justitie … 
verbannen uyt de stadt voor twee jaeren.”  
Ze was zoiets als een vrouwelijke “karate-kid”. Mogelijk zou ze het in onze 
tijd goed gedaan hebben in dienst van een beveiligingsbedrijf of bij een 
worstelclub.  

Bron  
Regionaal Archief Dordrecht. Gerecht van Dordrecht 1450 – 1811, nummer toegang 
9, inventarisnummer 224 (oude nummering 167), dd. 14 Februari, 17 en 21 
September 1593, fol. 35 verso t/m 37 verso.   

 

 
 

                                               Jan Fillekers en Fons Jansen. 
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JAN WIT (1914-1980) 

Als gedicht heb ik ditmaal gekozen voor lied 479 uit het 
Liedboek voor de Kerken. De tekst is van Jan Wit en 
gelukkig is het ook opgenomen in het nieuwe Liedboek 
als lied 978. Ik zocht een passend lied bij de 
zomermaanden en kwam uit bij deze prachtige tekst. 

Jan Wit was blind en bracht zijn jeugd door op het 
blindeninstituut Bartimeüs. Hij kreeg een semi-
professionele muziekopleiding, studeerde theologie in 
Utrecht en Parijs en was van 1948-1967 Waals 
predikant te Nijmegen. Hij schreef lekespelen, 
chansons, en vooral kerkliederen, die hij bundelde in zijn Ministeriale. 
Ondanks zijn dikwijls aangevochten gezondheid was hij geregeld 
medewerker aan de Nieuwe Psalmberijming. In 1969 ontving hij  een 
eredoctoraat in de theologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 
1971 tot zijn dood in 1980 was hij docent hymnologie aan het Instituut voor 
Liturgiewetenschap.   

Bron: Liedboek voor de Kerken 

 

Gebed om Kalmte: 
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; 

de moed om te veranderen wat ik kan veranderen; 
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien. 

Om één dag tegelijkertijd te leven; 
om van één moment tegelijkertijd te genieten; 

om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede; 
om deze zondige wereld, net als Hij deed, te aanvaarden zoals het is,                         

niet zoals ik wil dat deze zou zijn; 
om er op te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten 

als ik me aan Zijn wil overgeef; 
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn,  
en om met Hem overgelukkig te zijn: 

Voor altijd in het volgende leven. 
Amen. 

Reinhold Niebuhr 
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Aan U behoort, o Heer der heren 
 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de ͜onzek’re zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in Uwe naam. 

 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij Uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al Uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.  
 

Jan Wit (Gez. 978) 



  

22 

’T IS WAARLIJK……..WONDERBAARLIJK 
NR. 297 

(woke zijn) 
Naast het nieuws volg ik ook dagelijks talkshows om een beetje bij te blijven. 
Een beetje ja, want zelfs daarmee ontglipt me het nodige. Zo kwam er 
plotseling een uitdrukking voorbij die ik nog niet eerder had gehoord, 
namelijk “woke zijn”, spreek uit wook. Kijk, en dat is dan weer aardig aan het 
internet om even op te zoeken waar dat over gaat. Wikipedia omschrijft het 
als volgt:  “Woke is een activistische term die verwijst naar bewustwording 
van racismeproblematiek en sociaal onrecht jegens minderheden in de 
samenleving. Het wordt gebruikt in de Nederlandse uitdrukking 'woke zijn'.” 
Kijk eens aan, ineens moeten we dus allemaal “woke zijn”. ’t Is maar dat ik 
het weet. Vanwege het vele slechte nieuws dat we tegenwoordig te 
verstouwen krijgen, gaat men over op Engels en wollige taal. Zo ook bij het 
afschaffen van de acceptgiro volgend jaar. De consumentenbond tracht de 
pil wat te vergulden en stelt dat zij geen bezwaar heeft tegen het uitfaseren 
van de acceptgiro. Ik denk dat de meeste mensen zullen denken: gunst, wat 
gaan ze nu weer doen. Althans zo zou het mij zijn vergaan als ik de 
omringende tekst niet had gelezen. De acceptgiro gaat dus gewoon 
verdwijnen en dat treft een behoorlijk grote groep mensen. Ook de politiek 
voorziet ons af en toe van geheel nieuwe woorden, zoals b.v. de 
cancelcultuur. Het klinkt niet verontrustend maar is het wel want er 
verdwijnen zaken die niet behoren te verdwijnen.  Cancelen en uitfaseren 
komen op hetzelfde neer, er verdwijnt iets. Zoals die sms-jes van Mark Rutte 
op zijn oude Nokia. Onderdeel van allerlei crisissen waarin we verkeren, is de 
woningnood en daarmee ontstaat het fenomeen Woonschaamte. Tja, dat 
kan je overkomen als je in een mooi groot huis woont terwijl een ander niet 
aan een woning kan komen. Maar er is gebrek aan seniorenwoningen dus is 
er te weinig doorstroming. De nieuwbouw stagneert door de stikstofcrisis en 
daarbij zijn de boeren betrokken. Over crisis gesproken. Als kind heb ik ook 
woningnood meegemaakt. Dat was kort na de oorlog. Wij woonden 
noodgedwongen in een huis dat zo lek was dat we potten en pannen te kort 
kwamen als het buiten regende. Dat is nog eens Woonschaamte. Mijn ouders 
liepen het bureau huisvesting plat voor een andere woning maar het was er 
niet. Nadat in 1953 de Watersnood ook nog eens door het huis was geklotst, 
was het er vochtig genoeg om champignons te kweken.  
Kijk, en dat was niet woke.     
Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 
De oplossing van de liedjespuzzel was:  Als g’in nood gezeten 
De oplossing van de Bijbelvragen was:  1. De eerste scheppingsdag, 2. De 

vrouw van Hosea was Gomer.  3. De discipel was Filippus.  4. Paulus paste op 

de mantels.  5. Salomo kreeg van God de naam Jedidja.  6. Ezra was geen 

boekhouder.  7. Het leger van Gideon telde 300 man.  

De goede antwoorden kwamen van Mw. Idsinga, Ad Berrevoets, Mw. Den 
Houter, Elly Klomp, Fam. Van Laar, Mw. Couprie, Dhr. en Mw. Dubbeldam, 
Piet Klok, Petra Dukel- Huisman en Mw. de Ronde.  
Na loting kwamen Dhr. en Mw. Dubbeldam als winnaars uit de bus. 

Hier volgen de nieuwe bijbelvragen.  

1. Hoeveel punten heeft de Davidster   

2. Asnat, de vrouw van Jozef , was de dochter van:  

de farao,  of van Potifera, of van Cleopatra. 

 3.    In het boek Richteren  wordt van Jaïr gezegd dat hij 30 zonen had.  

        Wat waren hun rijdieren ?   

        ezelshengsten,  pony’s , of bokken. 

 4.    Hoeveel jaar kreeg koning Hiskia , toen hij ziek was , aan zijn  

   leven toegevoegd?   

         7 jaar,  10 jaar , of 15 jaar.  

 5.    Welke engel wordt in het visioen van Daniël genoemd De grote  

   vorst , die de kinderen van je volk ( Israël) terzijde staat.                 

   Gabriël, Raphaël, of Michaël.  

 6.    Hoe voorzag Paulus  tijdens zijn reizen in zijn levensonderhoud?  

   Bedelen, tenten maken , of giften van gelovigen.  

 7.   Wat moest Timoteüs drinken of eten voor zijn zwakke maag?   

   Water met wijn, droog brood, of rennies.  

Weer veel plezier met  opzoeken.     

Wil.  

De oplossing kunt u weer opsturen naar de redactie van het blad,  

vóór 9 augustus 2022. 
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OP DE VENSTERBANK 

Uit het rijtje planten met dierennamen in het vorige 
Contactblad, zetten we deze maand de 
Paradijsvogelbloem op de vensterbank. 
Dit is een plant, de zowel als kamerplant groet en 
bloeit, als buiten in de volle grond. 

Haar Latijnse naam is STRELITIA REGINAE en is uit de 
familie Musaceae. Ze is familie van de Bananenboom. 
Haar naam dankt ze aan de echtgenote van George III 
van Engeland, een prinses van Mecklenburg Strelitz. 
De langwerpige bladeren van Strelitia zitten op lange 
stelen en lopen spits toe. De naam paradijsvogel heeft 
betrekking op de vier tot zes bloemen in een grijsgroen 
schutblad, die op 
de opgezette kuif 

van een vogelkop lijkt. Van oorsprong 
komt ze uit Zuid Afrika en de Canarische 
eilanden. 

Ze wordt gekweekt voor haar bijzondere 
bloemvorm en houdbaarheid als 
snijbloem.  
Ze verlangt een matige luchtvochtigheid, 
een lichte standplaats, niet in de felle zon 
en een ruime pot of kuip. 
’s Zomers, bij een temperatuur van 18⁰ - 20⁰ C, geeft u haar veel water en 
sproeit u haar regelmatig. De beste overwinteringstemperatuur is rond  
10⁰ - 12⁰ C. 
Bij een goede verzorging kan ze vele jaren oud worden. 
 
 
 
  

 
 

Ik ween om bloemen in den knop gebroken 
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan, 
Ik ween om liefde, die niet is ontloken, 
En om mijn harte die niet werd verstaan. 

Willem Kloos 



  

 

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  
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         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 



  

 
 

 


