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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 13 september 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 



  

2 

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  

De functie van  

secretaris/-esse 

is nog steeds vacant !!  

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:wiloudenaarden@upcmail.nl
mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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VAN UW VOORZITTER 

VACATURETIJD  ? 
Ja, u leest het goed. Geen Vakantietijd meer maar VACATURETIJD. We waren 
blij dat een lid zich meldde om de taak van secretaris op zich te willen nemen. 
Helaas heeft hij om persoonlijke redenen toch moeten besluiten hiervan af te 
zien. Het blijft moeilijk om een secretaris te vinden uit ons ledenbestand van 
ruim 500 leden. Jammer, want het is geen weektaak, zelfs geen dagtaak. 
Toch hopen we op een van onze leden, die deze taak op zich wil nemen, zodat  
de overige bestuursleden niet extra betast worden.  

Nu de zomervakantie achter de rug is, kijken we weer naar ons winter- 

programma. Let u wel op de juiste datum, omdat onze bijeenkomsten niet 
altijd meer op de tweede donderdagmiddag van de maand gehouden kunnen 
worden. We zijn altijd afhankelijk van de beschikbare dagen van het 
zorgcentrum Dubbelmonde. 

LEDENWERFACTIE 
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar we hebben een actie gestart 
voor de werving van nieuwe leden.  
Om u te helpen hebben we een folder in het midden van dit blad ingesloten. 
Deze folder is tweeledig, namelijk  
1. Voor het werven van nieuwe leden  
2. Voor u als lid (optioneel). We vragen u op p. 3 aan te kruisen welke 

activiteit(en) u zou willen doen voor de PCOB en op p. 4 welke hobby’s u 
heeft of welk beroep u had.  U kunt dit terugsturen of afgeven. 

3. Doe uw best, zowel u als het nieuwe lid profiteren dit jaar van een VVV-
bon. Veel succes. 

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 ! 
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UITNODIGING 

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

                                      DONDERDAG 15 SEPT.I 2022 

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

Aanvang 14.30 uur 

IN DE VOETSPOREN VAN MOZES 
LOE BAAN 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  
 

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. 
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Verslag van de ledenmiddag 14 juli 2022 
 
Op donderdag 14 juli volgden een 25-tal leden ademloos het boeiende 
reisverslag van Jacques van der Neut van zijn bezoek aan de Falkland eilanden 
in 2019. 
Onze 2e voorzitter Tea Oostenrijk opent deze middag met schriftlezing en 
gebed.  Na de opening heet zij de spreker van deze middag Jacques van der 
Neut van harte welkom. Ook stelt zij de nieuwe secretaris de heer Frits de 
Groot voor *). Deze geeft een korte introductie van zijn persoon. 
Hierna doet Wil Berrevoets mededeling over de excursie met de Museum-
Plus-Bus op 21 november a.s., bedoeld voor 75+ plussers.  

Deze excursie gaat naar het Van Gogh-museum in Amsterdam. De excursie op 
zich is gratis, maar de gezamenlijke lunch in het museum is op eigen kosten en 
kost naar schatting ongeveer € 10,- + drinken. Men kan zich nu - onder 
vermelding naam en geboortedatum - al opgeven voor deze excursie. In het 
PCOB-blad van eind augustus volgt verdere informatie. 

Dan volgt de voordracht van Jacques van der Neut. 

Zijn verhaal werd aangekleed met prachtige foto’s en filmpjes van machtige 
zee-olifanten, duizenden pinguïns, enorm grote ijdele wenkbrauw-
albatrossen, eenden, zeeleeuwen, aalscholvers en natuurlijk ook van de 
prachtige natuur daar. Land en zee 
met prachtige baaien en 
schitterende luchten. “Net een 
openbare dierentuin”, aldus de 
spreker. En dat was het volgens de 
beelden ook. De waakzame zee-
olifanten en pinguïns lieten zich 
duidelijk horen.  

“Veel geluid, maar weinig wol” 
aldus Jacques Van der Neut. Een 
zeer geslaagde middag waar ongeveer 25 leden van hebben genoten. 

Frits de Groot 

Opbrengst Lief & Leed € 34,90 

*) Inmiddels heeft de heer Frits de Groot aangegeven dat hij om voor 
hem moverende redenen toch afziet van het secretariaat.  
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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 16 en 28 september 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 

 

 

Melancholisch september  

September is voor velen een melancholische maand. De vakantie is gedaan, 
men moet terug aan het werk en bij velen is de bankrekening zo goed als 
geplunderd na die dure reis of de dure start van het nieuwe schooljaar. De zon 
verliest aan kracht, de bladeren vallen van de bomen, het wordt sneller 
donker. Het huis zit vol spinnen. De kinderen moeten terug naar school. 
Kortom: de zomer is weeral voorbij! Maar de herfst heeft ook zijn leuke 
kanten: de mooie kleuren van de bladeren, 
gelegenheid tot het maken van prachtige foto's, 
het is net warm genoeg voor lange wandelingen, 
soms is er een mooie nazomer, mooie zonsop- en 
ondergangen, men kan lekkere appel-en 
perengerechten maken, er is fruit in overvloed 
voor confituur. 

 
 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Online bijeenkomst:  
Veilig met vuur  

Brand kan iedereen overkomen. Na het ontstaan van brand heeft u slechts  
een paar minuten de tijd om uzelf en uw medebewoners in veiligheid te 
brengen. Bent u ouder of minder mobiel? Dan bent u kwetsbaarder als er 
brand uitbreekt. Een goede voorbereiding (preventie) kan levens redden. 
Tijdens deze online bijeenkomst leert u wat u kunt doen om brand in huis te 
voorkomen.  

Doe ook mee op 1 september van 10.30 tot 11.30 via Teams en meld u aan via 
onderstaande link: 

https://www.kbo-pcob.nl/online-koffiebijeenkomst-1-september-veilig-met-
vuur/?utm_medium=email  

We openen om 10.15, zodat u alle tijd heeft om in te loggen. Bij vragen kunt u 
bellen naar 030-3400 600 en helpen we u om in Teams in te loggen. 
 
 
 

Speerpunten 

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van 200.000 leden. Met een 
krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden 
en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van 
ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden 
worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. 

“Waar zijn de belangenbehartigers van KBO-PCOB nu zoal mee bezig en hoe 
worden de leden vertegenwoordigd in Den Haag? Het lijkt een ver-van-mijn-
bed-show en daar gaan we met deze berichten verandering in aanbrengen.” 

Het is politiek gezien rustig nu de vakantie van de Tweede Kamer is 
aangebroken. Maar ondertussen borrelt het wel. Denk aan de verschillende 
crises:  stikstof, klimaat, economisch (gezien de oplopende inflatie). Elk 
moment kan de Tweede Kamer worden teruggeroepen. Maar ook de 
voorbereidingen voor het nieuwe politieke seizoen zijn gaande. Hoe ziet onze 
zomer eruit? We nemen u graag mee op enkele punten die we de komende 
weken oppakken. 

 
 

https://www.kbo-pcob.nl/online-koffiebijeenkomst-1-september-veilig-met-vuur/?utm_medium=email
https://www.kbo-pcob.nl/online-koffiebijeenkomst-1-september-veilig-met-vuur/?utm_medium=email
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(vervolg: Speerpunten) 

Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van de nieuwe Pensioenwet in het 
parlement. Wij zullen met de Seniorencoalitie (waarin we samenwerken met 
ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) begin september een petitie met 
op dit moment meer dan 50.000 handtekeningen aanbieden. 

Maar we gaan ook in gesprek met Kamerleden en natuurlijk blijven we u 
informeren over de voortgang. 

Maar we zijn ook bezig met de provinciale verkiezingen. Samen met een groep 
mensen uit het netwerk Belangenbehartiging hebben we een aantal punten 
op een rij gezet voor de provinciale verkiezingsprogramma’s.  Deze zomer 
ronden we dat af en plaatsen het op de website zodat het door iedereen te 
gebruiken is. En we organiseren weer een Webinar met hoe u het verschil kan 
maken tijdens de provinciale verkiezingen.  Houd de website in de gaten. 

En tegelijkertijd zien we dat de overheid deze zomer gebruikt om programma’s 
op te zetten en/of uit te werken. Denk aan het Programma Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Met het WOZO-programma 
wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen op de voorkeur 
van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat 
zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs 
worden voorkomen. Dat klinkt mooi.  

Maar wat betekent dat voor mensen die wel ondersteuning en zorg nodig 
hebben? En wat betekent het voor de mantelzorgers die al zwaar onder druk 
staan? En we weten dat het aantal mantelzorgers zal dalen. Genoeg om over 
door te praten en kritisch maar constructief te zijn.  

Maar we praten ook met ministeries over de wijzigingen in de Wmo; we 
denken mee over de wijzigingen in de manier van betalen in het openbaar 
vervoer. En dan is er het woonprogramma waarin een groot aantal 
seniorenwoningen moet worden gerealiseerd. Allemaal punten waar we deze 
zomer over doorpraten; in de Seniorencoalitie, op ministeries en met andere 
coalitiepartijen. En we bereiden ons voor op Prinsjesdag. 

Genoeg te doen dus. Heeft u input, laat het ons weten?  En wilt u deelnemen 
aan het netwerk belangenbehartiging? U bent zeer welkom. 
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Mee met de museum-plus-bus. 
6 juni werd ik gebeld door de museum-plus-bus. Ik geef 
ons daar ieder jaar voor op maar het is niet zeker dat je 
ook in de prijzen valt. Maar dit jaar dus wel. Dat 
betekent een gratis museumbezoek voor senioren 
boven de 75 jaar. Het wordt betaald door de bank-giro-
loterij.  

Wij hebben 33 plaatsen gekregen. En we gaan 21 november op een maandag 
naar het Van Gogh-museum in Amsterdam. Tot nu toe hebben zich al 23 leden 
opgegeven, want ik heb het donderdag 9 juni op de ledenmiddag meteen 
meegedeeld.  Er mogen 7 rollators mee, er staan er al 4 genoteerd.   

Die 10 plaatsen die nog te vergeven zijn, gaan op volgorde van opgeven. Dus 
wie het eerst komt….. U snapt het wel. Daarna kom je op de reservelijst. 

Natuurlijk is het gratis uitje bestemd voor leden van de PCOB. Ik zou graag ook 
met de hele groep in het museum lunchen, daarvan zijn de kosten € 10.- + 
drinken per persoon. Die moet u uiteraard zelf betalen. Als u dat niet wilt, dan 
is het niet de bedoeling dat u lekker Amsterdam in gaat, want ik raak niet graag 
leden kwijt.  

Er is maar 1 opstapplaats en dat is Dubbelmonde in de Koningstraat om 9.15 
uur.  En we zijn rond half 6 daar weer terug. 

Bij het opgeven wil ik graag uw geboortedatum en telefoonnummer, want 
daarop wordt gecontroleerd. Het is dus echt voor senioren die niet meer 
gemakkelijk zoiets zelfstandig kunnen ondernemen. Ik verheug me er op want 
ik ben nog nooit in dat museum geweest.  

Wil 

Naar het drukkerijmuseum van Ad den Houter.  

Dat doen we op zaterdag 17 september om 2 uur. We spreken af bij de 
drukkerij in Dubbeldam. Er kunnen nog best 
meer mensen eens komen kijken, het is echt de 
moeite waard. De prijs is € 4,50 p/p voor 
volwassenen en € 2,50 voor kinderen (het is fijn 
als ze kunnen lezen). 
Geef je maar op! Bij mij dus.  

Wil Berrevoets. 
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Helaas !!! 
Vanwege het geringe aantal deelnemers (20), 
hebben we de bootreis moeten annuleren. 
We zien geen kans om vóór eind augustus het 
aantal op 35 mensen rond te krijgen.  

Wie al betaald heeft, krijgt binnenkort van de 
penningmeester het bedrag teruggestort. 

Heel erg jammer!!! 

Wil 

************************** 

Oplichters maken ouderen geld afhandig  
door nieuwe truc met 'cadeaudoos' *) 
Meerdere Haagse ouderen zijn de dupe geworden van oplichters die met een 

'cadeaudoos' geld proberen af te troggelen. 
De politie-eenheid Den Haag waarschuwt voor 
deze nieuwe manier van oplichting, die 
inmiddels in de hele hofstad voorkomt, schrijft 
De Telegraaf. 

Volgens de politie is er sprake van een nieuwe 
methode, waarmee slachtoffers nieuwsgierig 

worden gemaakt. 'Ze doen zich bij de deur voor als bezorgers, dragen een 
uniform van een bekend postbedrijf en hebben een doosje met de naam van 
de bewoners en een pinapparaat bij zich', vertelt een woordvoerster. De 
oplichter doet nu net alsof hij een cadeautje komt brengen.  

Betalen omdat het 'pakketje niet is gefrankeerd' 
'De bezorger vertelt dan dat het pakketje niet gefrankeerd is en dat er 
eenmalig met de bankpas 1,50 euro moet worden gepind', zo doet de politie 
een boekje open over de werkwijze. Als dat mislukt, helpt de nepbezorger, die 
op dat moment de pincode al heeft gezien, een handje, waarna de cadeaudoos 
en bankpas worden overhandigd. 'Eenmaal binnen', zo schrijft de politie 
Loosduinen op Facebook, 'ziet u dat het niet uw eigen pas is, maar van iemand 
anders. De bezorger is er met uw bankpas vandoor en u heeft de pas van de 
vorige oplichting.'                

*) Bron: De Telegraaf / Radar Tros-Avvro 
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Missie en werkwijze PCOB 

De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie 
van senioren in de samenleving. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed bepaalt 
de PCOB haar visie, die ook ligt verankerd in grondslag en doelstelling van de 
PCOB. 

De PCOB laat, vanuit het christelijk sociaal gedachtegoed, een eigen geluid 
horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging 
die zich inzet voor alle ouderen. 

Het uitgangspunt bij al het denken en handelen van de PCOB als seniorenbond 
is de Bijbel als Gods Woord en de daaruit voortvloeiende kernbegrippen en 
christelijk geïnspireerde normen en waarden vormen hierbij de basis. 

Gemeenschappelijk actief 
De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin 
de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. 
De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de 
samenleving en stelt zich ten doel het behartigen van de geestelijke en 
materiele belangen van zowel ouderen in het algemeen als die van haar leden 
in het bijzonder. 

Meerwaarde 
De meerwaarde om lid te zijn van de PCOB: 
●  Belastingaangifte; Getrainde PCOB-leden helpen als belastinginvuller 

duizenden mensen bij hun belastingaangifte, zorgtoeslag en huurtoeslag. 
• Belangenbehartiging. Actieve belangenbehartiging op het gebied van 

inkomen, zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit bij de 
plaatselijke en landelijke overheden. 

• Kortingen; Via de PCOB kunt u korting krijgen op goede seniorvriendelijke 
zorg- en schadeverzekeringen. 

•  Inspiratie; Inspiratie over identiteit en ethiek 
•  Contacten. Gelegenheden om contacten te leggen met andere senioren op
  bijvoorbeeld de ledenmiddagen. 
•  Bijeenkomsten. Maandelijks een lezing over een interessant onderwerp of 

actualiteit. 
•  Magazine. Maandelijks ontvangt u ons maandblad “Ontmoeting” met het 

landelijk KBO-PCOB-magazine. 
 

2 



  

13 
 
 

 

 
  

•  Levensvragen. Door inbreng van de PCOB aan de adviescommissie ‘Voltooid 
leven’ is er in de Tweede Kamer aandacht voor zingeving en een zinvolle oude 
dag. 

•  Convenant. PCOB en KBO hebben een convenant gesloten met MEE  
Nederland voor een goede onafhankelijke clientondersteuning, zodat 
 betaalde en vrijwillige ouderenadviseurs elkaar versterken. 

• Contributie. Een bescheiden betaalbare contributie als u lid wordt via de 
plaatselijke afdeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□  Ik wil ( op termijn) best eens iets voor de PCOB doen,  

     neem gerust contact met me op als er iets gedaan moet worden. 

□  Ik ben niet in de gelegenheid/in staat iets voor de PCOB te doen. 

□  Ik zou in de toekomst wel iets voelen om deel van het bestuur 

     uit te maken als: 

    □ medewerker omzien naar elkaar / “lief en leed”. 

    □  bezorger KBO-PCOB magazine / Contactblad “Ontmoeting” 

    □  organiseren van activiteiten (ledenmiddagen / wandelen enz.) 

    □  ICT-achtige activiteiten: beheer website, beamer/laptop, enz. .*) 

    □  chauffeur om mensen b.v. naar de ledenbijeenkomsten te brengen. 

    □  P.R….  advertenties  / sponsors werven. 

    □  invuller belastingformulieren (KBO-PCOB laat u een cursus volgen). 

Ik heb nog andere mogelijkheden die ik graag voor de PCOB wil inzetten nl: 

□ ……………………………………….………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………. 

□ ……………………………………………………………………… . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 

Wij danken u bij voorbaat voor uw moeite. 

3 

BENT U EEN 

50 + PLUSSER 

DAN SNEL LID WORDEN 

Vul het aanmeldingsformulier aan de achterzijde in ! 
Gaat uw interesse uit naar om ook actief mee te helpen 

Dan kunt u dit hieronder aangeven. 
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AANMELDINGSFORMULIER 
 

Hierbij geef ik mij / geven wij ons / *) op als lid van de PCOB 

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Beroep (v/h): . . . . …. . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . .   

Voornamen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobby’s. . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .  

Geb. datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Geb. plaats: . . . . . . . . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  .. . . . . . . . . . .  

Postcode : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..  Woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . . .. . . . . . . . . . .  

Telefoon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .  Mobiel: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Burgerlijke staat: Ongehuwd / Gehuwd - datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Partner (Alleen invullen bij partner lidmaatschap) 

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . Beroep (v/h): . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voornamen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Hobby’s:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . .  

Geb. datum : . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .   . . . .  Geb. plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Telefoon : . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . .. . . Mobiel: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Opgegeven door (optie): Naam .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . Plaats:  … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . 

Postcode: . . . . . . . . . . . . Tel. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .  

Als u dit ingevuld hebt, wilt u het dan uit het contactblad knippen en 
gefrankeerd in een enveloppe opsturen naar de ledenadministratie van onze 
afdeling, 

Dhr. J.N. Bogaards, Azobé 201, 3315 NR Dordrecht  
Tel: 078-616 68 24 – E-mail: nicobogaards@gmail.com 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 

4                   v. 220802-CD 



  

 
 

 
 
  



  

 
 

 
 
 



  

 
15 



  

16 

Mutaties PCOB leden  9 mei tot en met 7 augustus 2022 

Nieuwe leden: 
 11-04-2022: Mw. H. Meijer-Lamein, Bakema-erf 156, 3315 JC Dordrecht 

(Geb. 06-11-1938) 
 24-06-2022: De heer P.J. Van der Spoel, Assumburg 123, 3328 BD 

(Geb. 13-03-43) 
 01-08-2022: Mw. W. Soeters-Schimmer, Koningstraat 66B, 3319 PB  

(Geb. 07-10-1940)   
Van harte welkom bij onze afdeling. 

Overleden: 
 04-04-2022; Mw. L. Schelling-de Zeeuw op de leeftijd van 105 jaar- 
 29-04-2022; Mw. A.W. Tazelaar-Dubbeldam op de leeftijd van 85 jaar 
 17-05-2022; Dhr. J. Vogelezang op de leeftijd van 75 jaar 
 27-05-2022: Dhr. W.L. Van Hof op de leeftijd van 89 jaar 
 12-06-2022: Mw. J.L.M. De Groot-de Groot op de leeftijd van 80 jaar 
 30-06-2022: Mw. J. Senders-Goulooze op de leeftijd van 86 jaar 
 10-07-2022: Dhr. J. van Strien op de leeftijd van 88 jaar 

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. 

Verhuisd: 
 21-05-2022; Mw. P.M. De Ronde-Bakker van Koningstraat 214 naar 

Koningstraat 54, 3319 PB 
 01-01-2022; Mw. C.S.S. Van Leest-van Hese van Bankastraat 191 naar 

Weizigtweg 387, 3314 JJ 
 05-07-2022: Mw. M.S. Verboom-van der Valk van Viottakade 7 naar 

Koningstraat 22, 3319 PA 
 30-06-2022: Mw. A. v.d. Hout-Duizer, van Abeelstraat 91 naar 

Dubbelsteynlaan Oost 222, 3319 EH 
 juli 2022: Dhr. J.H.M. Opsteegh van Acaciastraat 22 naar 

Noorderkroonstraat 18, 3318 VP 

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. 
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(vervolg Mutaties) 

Huwelijksjubileum: 
 13-07-2022: Fam. Van Os, Gemmahof 47, 60 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd 

PCOB-jubileum: 
 09-07-2022: Fam. Hollemans 25 jaar 

Van harte gefeliciteerd 

Aantal leden per 7 augustus 2022: 
Wij hebben momenteel 478 leden bestaande uit: 

 266 personen (individuele leden)  
                    en 

 212 personen ( 106  echtparen)                           Nico Bogaards 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken, 
voordat de wereld verregent. 

Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert 
en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken. 

 
Die mensen moeten er zijn. 

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van het kerkhof 
ijsjes verkopen en op de puinhopen mondharmonica spelen. 

 
Er moeten mensen zijn, die op hun stoelen gaan staan 

om sterren op te hangen in de mist. 
Die lente maken van gevallen bladeren 

en van gevallen schaduw, licht. 
 

Toon Hermans 
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Valenciennes  
Harry Aardoom  

Er is een tijd geweest, omstreeks 1300, dat de graafschappen Holland en 
Henegouwen samen één graaf hadden. Graaf Willem de derde, bijgenaamd 
graaf Willem de goede, heeft het geschiedenisboek gehaald doordat hij optrad 
tegen machtsmisbruik van een magistraat. Kennelijk luisterde hij naar wat 
gewone mensen hem te vertellen hadden, 
en dat werd bekend. In 1332 was er in 
Zwijndrecht een arme boer die maar één 
koe had. Maar het was wel een mooie koe.  

De baljuw van de rechtbank van die tijd, de 
Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, vroeg 
hem of hij zijn koe wilde verkopen. Maar 
de boer weigerde, want zijn hele gezin was 
aan de koe gehecht. Daarop liet de baljuw de koe uit de wei stelen en 
vervangen door een andere koe die er ongeveer net zo uitzag. Maar de 
toedracht raakte bekend. Vrienden van de arme boer raadden hem aan zijn 
beklag te gaan doen bij de graaf. De boer reisde naar Graaf Willem in 
Valenciennes in Henegouwen, en vertelde het verhaal. Waarop de graaf de 
baljuw plus diens neef de schout van Dordrecht uitnodigde voor een ambtelijk 
gesprek. Immers, een baljuw was in een rechtbank zoiets als de vervanger van 
de graaf.  

De baljuw en de schout kwamen. Waar de graaf hem confronteerde met het 
verhaal van de boer, met “Wat hebt gij gedaan met mijn ondergeschikte? De 
boer kreeg als compensatie een fors bedrag aan goud toegezegd, waarna de 
graaf de biechtvader plus de scherprechter liet komen en de baljuw liet 
onthoofden. De schout van Dordrecht kreeg de instructie overal rond te 
vertellen dat wie op een dergelijk misbruik van zijn ambt werd betrapt 
eveneens zou worden onthoofd. De schande voor de familie van de baljuw was 
kennelijk zó groot dat, ongetwijfeld op verzoek van de familie, van hen zelfs de 
naam niet is terug te vinden in de geschiedenisboeken.  

Welnu, we verbleven voor een korte vakantie in de zomer van 2017 in 
Valenciennes, de toenmalige verblijfplaats van graaf Willem de goede in 
Henegouwen. Het stadje ligt tegenwoordig in Noord-Frankrijk.  Het VVV-
gebouw was mooi en zorgvuldig in middeleeuwse stijl gerestaureerd. Ik vroeg 
daar in mijn beste Frans naar gegevens over graaf Willem de goede van 
Henegouwen 
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(vervolg: Valenciennes) 
De receptioniste keek me verbijsterd aan. Wie kon die graaf wel zijn geweest? 

Het was duidelijk dat deze Henegouwse graaf in eigen 
land niet zo bekend was geworden. Dus ik begon het 
verhaal te vertellen over de boer en het 
machtsmisbruik van de baljuw. Het werd in mijn 
gebrekkig Frans een heel verhaal waarbij ook andere 
VVV-medewerkers meeluisterden. Er kwam geen 
herkenning, men wist duidelijk niet wie graaf Willem 
van Henegouwen was geweest. Ik begreep al 
vertellend niet waarom de luisteraars van geen 
enkele reactie blijk gaven. 

 Was dat enkel beleefdheid? In stilte verlieten we het 
pand. Buiten merkte Rina op dat ze moeten hebben overwogen om me op 
psychiatrie op te laten nemen. Met de vraag of daar haast bij was, of kon het 
wachten?   

Bronnen bekend bij de redactie 

 
 

 
Psychiater vraagt aan een collega: hoe laat is het? 

Collega: wat denk je er zelf van? 

Dokter, ik twijfel zo vaak. 
Dat is heel gezond. Alleen gekken weten alles zeker. 

Weet u dat heel zeker? 
Absoluut zeker. 

Dokter, ik vind de wereld compleet een gekkenhuis. 
Als u zich niet aanpast, moet u naar een inrichting. 

Kan een psychiater die in de war is bij zichzelf in therapie? 
Theoretisch wel, maar wie zal dat dan betalen? 

Deze zijn van Jan Fillekers en Fons Jansen. 
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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 p/p 
voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen (het is fijn als ze kunnen lezen). 
Bezoek de website www.boekdrukmuseum.nl 

 

 
  

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) 
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Leer mij……. 

 
Leer mij dankbaar en tevreden, 

’t leven tegemoet te treden. 
Dankbaar voor de nieuwe dag, 

ied’re vreugde, elke lach. 
Dankbaar voor het daag’lijks goed, 

levenslust en levensmoed. 
Voor gezondheid en nog meer, 

breng ik U de lof en eer. 
 

Leer mij dankbaar en tevreden, 
’t leven tegemoet te treden. 
Ook wanneer ik op een dag 

reden heb dat ‘k niet meer lach. 
Als ’t geluk mij verre schijnt, 

al het schoons zomaar verdwijnt. 
Ondanks tegenspoed en pijn, 

leer mij dan ook dankbaar zijn. 
 

Leer mij dankbaar en tevreden, 
’t leven tegemoet te treden. 

Als mij alles tegen zit 
en ik schijnbaar nutt’loos bid. 

Als ik moeizaam en alleen, 
zoek naar vreugd en vind er geen. 
’n Donk’re wolk het licht verdrijft; 

richt mijn oog dan op wat blijft. 
 

Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK………..WONDERBAARLIJK 
NR. 303 

(de nieuwe aarde) 
Aan het begin van het park kwam ik een verontruste buurvrouw tegen. Zij 
genoot zo van het park en vond het vreselijk dat er zoveel bomen gekapt 
zouden worden. Tja, ik deelde haar verontrusting en vervolgde iets minder blij 
mijn weg. Al mijmerend kwam ik bij de nieuwe aarde terecht en probeerde mij 
daar een voorstelling van te maken. Zouden er dieren zijn? Ik hoopte van wel 
en dacht aan het Bijbelgedeelte waarin over dieren gesproken werd 
betreffende het duizendjarig vrederijk. En een volmaakte natuur die nog vele 
malen mooier zou zijn dan het park waar ik al zoveel van houd. Terwijl ik door 
het fluitenkruidpaadje liep stelde ik me voor dat ik een leeuw tegen kwam en 
die gewoon kon aaien. En dat de dieren elkaar niet meer opeten en in vrede 
met de mensen leven. Want dierenliefhebber die ik ben, hield dat me toch wel 
erg bezig. Maar dat de mensen in vrede zullen leven werd al aanzienlijk 
moeilijker om voor te stellen. Nog moeilijker werd het mezelf als volmaakt 
voor te stellen. Eigenlijk kan ik me daar niets bij voorstellen.  

Daar zal ik dan geen onvertogen woord meer zeggen en zelfs niet meer 
denken. En nooit meer dwars liggen. Hier hield mijn voorstellingsvermogen op 
want als geboren dwarsligger kan ik me het leven zonder niet voorstellen. 
Naarstig ging ik op zoek naar een eigenschap die er op de nieuwe aarde nog 
wel mee door kon. Daar ben ik nog niet uit. Ik moest denken aan twee 
kerkzusters die in de bus zaten. De ene zuster opperde dat het haar maar saai 
leek later in de Hemel, enkel maar God loven en prijzen. Waarop de andere 
zuster antwoordde dat ze voorlopig haar veger en blik nog maar niet weg 
moest doen. Heel aards hoopte ik dat er op die nieuwe aarde fietspaden zullen 
zijn i.v.m. de e-bike die ik vorige week heb gekocht. Kijk, ik bedoel maar. Ons 
denken is te klein om ons die eeuwigheid voor te stellen. Bijna thuis bedacht 
ik mij dat we op die nieuwe aarde God zullen prijzen en spontaan kwam Psalm 
89 vers 1 in me op, en wel in de oude berijming, want ik houd niet zo van dat 
nieuwere moois, zoals mijn grootmoeder dat placht te zeggen.  

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

Om te beginnen heeft helaas niemand op de foto’s gereageerd.                       
Van boven naar beneden links waren het Nico Bogaards, Mw. Touw, Cor den 
Dopper.  Rechts van boven naar beneden waren het Mw Filius en Mw. Nel 
Roos……..  De laatste vond ik het leukste. 
Hier zijn ze weer de oplossingen uit ontmoeting juli/augustus 2022. 
Piet Klok, Mw. Couprie en Nel de Ronde hadden allebei de puzzels zonder 
fouten. De oplossing van de zomerpuzzel was opgestuurd door Mw. De Lang. 
Na loting gaat het bloemetje naar Mw. De Lang.                              

Hier volgen de goede antwoorden: 
De Zomerpuzzel: VAKANTIEPLANNEN.                                     

Bijbelvragen:     1. Davidsster = 6 punten 
                             2. vrouw van Jozef =dochter van POTIFERA 
                             3. zonen van Jaïr =EZELSHENGSTEN 
                             4. Koning Hiskia= 15 meer jaren 
                             5. bij Daniel = de engel MICHAEL 
                             6  Paulus .=TENTEN MAKEN 
                             7. Timotheüs dronk =WATER bij de WIJN 

Dan volgen nu de nieuwe vragen uit de Bijbel:  
1. Noach was landbouwer van beroep. Wat ging hij als eerste verbouwen 
 na de zondvloed? Graan, aardappels of druiven. 
2. Aartsvader Jacob had 12 zonen en 1 dochter. Hoe heette die dochter? 
 Anna, Dina of Elisabeth. 
3. Welke vogels brachten de profeet Alia voedsel toe hij bij de beek Kidron 
 verbleef?  Raven, Adelaars, of eksters. 
4. Wat was de haardracht de profeet Elisa?  Paardenstaart, pijpenkrullen of 
 kaalheid.  
5. Wie was de schrijver die alle woorden van de profeet Jeremia 
 opschreef?  Titus, Baruch of Jesaja. 
6. Jona moest naar Ninevé, maar hij ging naar ……Kreta, Egypte of Tyrus. 
7. In welk Bijbelboek vinden we de Glazen Zee?  Openbaringen, Joël of 
 Zacharia.  
U kunt de oplossing weer opsturen naar de redactie vóór 13 september. 

Veel plezier met het zoeken naar de antwoorden. Wil.  
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OP DE VENSTERBANK 

Wanneer ik dit stukje schrijf, zitten we nog midden in 
de zomer en de vakantietijd. Na de coronaperiode 
met alle beperkingen, gaan velen op stap naar 
tropische en mid-tropische gebieden, terwijl hier in 
Nederland tropische temperaturen heersen. Om de 
thuisblijvers tegemoet te komen, brengen we deze 
keer een plant met een tropische achtergrond onder 
de aandacht, nl. de Vredespalm. 
Haar Latijnse naam is CYCAS REVOLUTA en is uit de 
familie Cycadeae of Cycas-achtigen. De naam Cycas is 
waarschijnlijk afgeleid van het Griekse kukeoon, een 

drank gemaakt uit een zetmeelsoort die ook voorkomt in de stam van Cycas. 

In feite is het geen palm en geen varen maar lijkt het er wel op. 
Ze heeft een dikke, eivormige, harige, geschubde stam, waaruit geveerde 
bladeren groeien, die karakteristiek zijn aan de ontwikkeling zoals 
varensbladeren zich ontrollen. 

In de tropen, in Japan en Taiwan, zijn nog maar ± 8 soorten over. Op Java wordt 
ze gekweekt om het eetbare merg in de stam: de sago. Er zijn vrouwelijke en 
mannelijke planten. Bij de vrouwelijke vrucht beginselen groeien, na 
bevruchting, oranje-gele, viltige zaden. Houd de aarde vochtig. In de winter is 
een kamertemperatuur van 12⁰ C voldoende. 
An 

 
 

 

 
Einde van de zomer 
Eenentwintig september luidt officieel het einde van de zomer in. De bladeren 
verkleuren en beginnen van de bomen te vallen. 's Morgens is er vaak mist. De 
dagen worden al snel een flink pak korter. Met een beetje geluk zit er nog een 
mooie nazomer in, maar de temperaturen voelen toch niet echt zomers meer 
aan. Deze nazomer wordt ook wel eens Indian Summer of oude wijven zomer 
genoemd. Vele mensen worden in september een beetje melancholisch, 
anderen krijgen een heuse najaarsdepressie. 
  



  

 

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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