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 CONTACTBLAD  35e/36e JAARGANG DEC.22- NR 12 / JAN. 23-NR. 01  
 

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Uitnodiging ledenmiddag december 4 
Uitnodiging ledenmiddag januari 5 
Kruiden, oud en nieuw gebruik 6-8 
Verslag ledenmiddag 10 november / adv. 9 
Rijbewijskeuring / Ledenwerfactie 10 
AOW-leeftijd stijgt / Online koffiebijeenkomst 11 
Kerstpuzzel 12-13 
Zorgpremie 2023 / Optreden Seniorenkoor 14-15 
Ledenadministratie 16 
Advertentie MeZa 17 
Kerstverhaal: Een witte Kerst 18-19 
Secretaris/esse gevraagd 19 
Kerstweetjes 20 
Kerstgedichten 21 
’t Is Waarlijk……….Wonderbaarlijk 22 
Vraag & Antwoord 23 
Op de vensterbank 24 

 

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 januari 2023  

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  

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
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VAN UW VOORZITTER 

Einde en een nieuw Begin 

Ja, dit dubbelnummer luidt het jaar 2022 uit en luidt het nieuwe jaar 2023 in. 
Terugblikkend mogen we constateren dat de corona-perikelen niet uit de 
samenleving zijn verdwenen, maar wel redelijk beheersbaar zijn dankzij de 
vaccinaties. 

Een veel verdrietiger zaak is de inval van Rusland in Oekraïne waar veel 
slachtoffers zijn gevallen en veel steden in ware ruïnes zijn veranderd. We 
hopen en bidden dat er aan deze eenzijdige oorlog snel een einde mag komen 
en dat de vele vluchtelingen weer naar hun eigen plaats kunnen terugkeren. 

Zo aan het einde van het jaar krijgen we ook weer te maken met de steeds 
hogere zorgpremies, deels veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne, anderzijds door de toenemende kosten in de gezondheidszorg. 
Elders in dit blad kunt u zelf nagaan of u wel of niet wilt overstappen naar een 
andere ziektekostenverzekering. Maar lees vooral de aanwijzingen op de 
website. 

Wanneer u dit blad ontvangt zitten we in de Adventstijd, de 
verwachting en voorbereiding op het Kerstfeest, de komst 
en geboorte van het Christuskind in deze wereld. Laten we 
dit in vreugde met elkaar vieren. 

Nooit zal Zijn Licht verdwijnen 
voor ieder wie gelooft 
dat Jezus is geboren 
Zijn Licht wordt nooit gedoofd 

Zijn Ster straalt aan de hemel 
nimmermeer is het nacht 
Voor wie Hem blijft geloven 
Hij geeft ons moed en kracht 

De Zoon van God geboren 
lag in een stal terneer 
Omdat voor Hem geen plaats was 
voor onze Heiland, Heer. 

Zijn wieg dat was een kribbe 
Zijn Kroon dat was een kruis 
Zijn Liefde voor ons zondaars 
Zijn kracht, Hij brengt ons thuis. 

Gedicht: Petra Groeneveld 

Het bestuur wenst u Gezegende Kerstdagen en een Vredevol Nieuwjaar 

Cor den Dopper,  
Voorzitter 
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UITNODIGING 

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

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 

in de Maranathazaal van het kerkgebouw De Wijnstok 
Dubbelsteynlaan 70, Dordrecht-Dubbeldam. 

LET OP: ANDERE LOCATIE en AANVANGSTTIJD 

Tijd: 14.00 -16.00 uur 

ADVENTSVIERIG 
Deze wordt geleid door Mw. Drs. M.P.E. Pullen 

Verbonden aan de Wilhelminakerk 
AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Adventsviering  

• Pauze 

• Adventsviering   (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 ! 

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 ! 

Houdt de Website in de gaten  
https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht/ 
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Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 
die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 12 JANUARI 2023 

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

Aanvang 14.30 uur 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Deze wordt vooraf gegaan door een korte 

Lezing over 250 JAAR PSALMEN   
door de heer Arie Nelemans 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Lezing 400 Psalmen 

• Pauze 

• Nieuwjaarsreceptie 

• 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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Ledenmiddag 20 oktober 2022 

Presentatie “Kruiden, oud en nieuw gebruik”  door  Harry Aardoom 

Na opening door de voorzitter Cor den Dopper, begint Harry Aardoom met zijn 
presentatie. Harry Aardoom begon zijn loopbaan als waarnemer in enkele 
apotheekhoudende huisartspraktijken. Daar werd vaak nog gewerkt met oude 
kruidenrecepten. Zo’n oude apotheekhoudende huisartsenpraktijk bevatte 
een aantal standaardrecepten die populair waren. Hij vroeg zich af of die 
recepten nog steeds in gebruik zijn. Zo besprak hij een aantal kruiden  

1. Van Engelwortel kruidenextract tot DOM Benedictine likeur  
Monniken bedreven kruidengeneeskunde in de Middeleeuwen. De vele 
kruidentuinen rond kloosters zijn daarvan stille getuigen. Engelwortel was een 
veel gebruikt middel bij buikklachten en hoest. 

2. Tijmstroop tegen kinkhoest bij baby´s  
Een oud recept van huisartsen was “sirupus Althaeae et Thymi, 
gelijke delen gemengd”. Het was destijds de enige medicatie die was 
toegestaan bij baby´s met kinkhoest.. De Althaea stroop en de Tijm 
stroop bestaan nog. 

3. Siroop van Praag? Geen galstenen meer, dus niet meer nodig  
“Siroop van Praag” bij galstenen, iets van vroeger. Tot 1959 was men bij 
operaties aangewezen op ethernarcose met een officieel overlijdensrisico van 
3% door de narcose. Dan bleef voor de patiënt alleen als alternatief de 
pijnverzachtende “Siroop van Praag” over. 

4. Absinth, van medicijn tot hersengif  
Absinth-alsem (Artemisia absinthium) is een zilvergrijze 
heester van de asterfamilie, met grijsblauwe blaadjes en 
gele bloemhoofdjes. Van die bloemhoofdjes werd absinth 
gemaakt. Omstreeks 1905 werd duidelijk dat Absinth een 
sterk hersengif was. Chronische gebruikers spraken van 
“het kruid der vergetelheid”. Ze kregen last van toevallen, 
slapeloosheid, hallucinaties, verward-heid en blijvende 
geheugenproblemen. In 1910 werd fabricage en gebruik 

van Absinth likeur in Frankrijk bij wet verboden.  
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(vervolg: kruiden, oud en nieuw gebruik) 
5. Vlier bij “griep” en verkoudheid   
Vlier was de heilige boom die gewijd was aan 
vrouw Holle. Er stond vroeger een Vlierstruik op 
de meeste boerenerven. De vlier is een giftige 
plant door cyaanverbindingen. Vooral de 
bladeren bevatten veel gif. Om het gif kwijt te 
raken dienen bloesem en bessen bij het 
bereiden van thee of sap grondig gekookt te 
worden. Van bloesem en bessen kan thee, sap, siroop en jam worden gemaakt.  

6. Smeerwortel, een oud middel bij letsels en wondgenezing  
Smeerwortel werd al lang voor onze jaartelling 
door Germanen gebruikt om de wondgenezing te 
bespoedigen. De gewone smeerwortel (Sym- 
phytum officinale) is een algemeen vookomende 
plant die groeit in onkruidruigtes en bermen. Voor 
inwendig gebruik wordt smeerwortel afgeraden in 
verband met het hoge gehalte aan giftige 
pyrrolizidine. Dit gif tast de lever aan.  De plant 
werd destijds ook wel als huismiddel uitwendig 

toegepast in de vorm van omslagen bij gewrichtsontstekingen.  Tegenwoordig 
wordt vooral de wortel verzameld, fijngehakt en gebruikt in crêmes.  

7. Chrysantenextract tegen hoofdluis  
in 1866 vond een Kroatische boerin bij toeval de insecticide werking van 
gedroogde wilde chrysanten.  Ze plukte een boeket wilde chrysanten 
(Chrysanthemum  Cinerariafolium) , legde die op de deel van de boerderij en 
vergat de bloemen daarna. Na een week vond ze veel dode insecten onder de 
bos verdorde bloemen. Daarna werd eerst op grote 
schaal gedroogde bloemen gebruikt als insecticide 
(tegen vlo en luis), vervolgens werd er een 
alcoholisch extract van gemaakt 

8. Tabak, van medicijn tot verslaving  

“Tobacco” of “tabacco” werd door indianen gerookt. 
Na de ontdekking van Amerika door Columbus werd 
het ook in de paleistuinen in Portugal aangeplant. 
Omstreeks 1559 was Jean Nicot (1530 – 1604) de 
Franse ambassadeur in Portugal.   
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(vervolg: kruiden, oud en nieuw gebruik) 
Jean stuurde de koningin,  Catharina de Medici, als presentje tabakszaden 
(voor de paleistuin), vijgen, sinaasappels en citroenen. Tabak werd haar door 
de arts voorgeschreven want zij had vaak heftige hoofdpijn. Jean Nicot raadde 
haar aan de gedroogde bladeren van de tabaksplant te verpulveren en het 
poeder op te snuiven. Het hielp de koningin prima. Daarna werd in Frankrijk 
bij vele aandoeningen driftig tabakssnuif gesnoven. Pas later werd tabak ook 
gerookt. Tegenwoordig weten dat nicotine longkanker kan veroorzaken. 

9. “Folia orthosiphonia” en niersteen  
Tijdens zijn coassistentschap urologie in 1968 werd 
destijds standaard aan alle patiënten met niersteen 
een recept meegegeven voor “Folia Orthosiphonia” 
kruiden. Om er thee van te zetten en die over de dag 
verdeeld op te drinken. Het zou het ontstaan van 
nieuwe niersteen voorkómen. Deze plant werd en 
wordt in Indonesië nog steeds traditioneel vaak 
gebruikt bij het voorkómen en genezen van nier-steen. 
Het was vanaf begin 20ste eeuw als gedroogd kruid als 
geneesmiddel op de Nederlandse markt. Het kruid is 
nu bekend als: “Othosiphon stamineus”, Koemis 
Koetjing (“kattensnor”),  en “Javaanse nierenthee.” Hiervan wordt nu de 
kruidenthee gemaakt. Conclusie: Deze kruidenthee helpt zowel voorkómen als 
helpen oplossen om via de urine nierstenen te doen verdwijnen.  

9. Door cranberry minder urineweginfecties  

Vrouwen hebben door een veel kortere plasbuis méér kans op het naar binnen 
dringen van ziekteverwekkers in de blaas, en daardoor ook meer kans op het 
ontstaan van urineweginfecties. Bij 85% van de mensen wordt de inwendige 
wand van de blaas door een slijmlaag beschermd tegen bacteriën, indringers. 
Maar bij 15% wordt die slijmlaag niet gemaakt. Die groep mensen krijgt 
regelmatig een urineweginfectie. Ervaring leerde dat het regelmatig eten van 
cranberries, veenbessen, of het drinken van cranberrythee of cranberry 
limonade het aantal urineweginfecties doet afnemen.  

De opbrengst voor Lief & Leed bedroeg € 39,90 

Een mens zonder dromen is armer  
dan een mens zonder geld. 
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Ledenmiddag 10 november 2022 
 “Op reis in Suriname” – door Piet Wentzel 

Na opening door de voorzitter Cor den 
Dopper, vertelt Piet Wentzel hoe hij tot 
filmen gekomen is. De reden dat Piet met 
zijn vrouw deze trip gemaakt hebben was 
omdat hij er als kind gewoond heeft. Er 
was veel veranderd, het is nu een 
vakantieland geworden.  Ze begonnen hun 

vakantie in Paramaribo en wilden een rondreis door Suriname. Hij begon zijn 
vertelling met iets over de geschiedenis van het land te vertellen.  

In 1650 werden er plantages gesticht met suiker, koffie, cacao, tabak en 
katoen. Het werk werd gedaan door slaven. Ook was er een Joodse plantage  
waar nu nog grafstenen van te vinden zijn. De voornaamste bron van 
inkomsten was bauxiet, waardoor veel wegen en grond nog steeds rood 
gekleurd zijn. Na de afschaffing van de slavernij hebben ze overal vandaan 
arbeiders gehaald waardoor er een samengestelde bevolking ontstond vanuit 
verschillende landen. In 1844 werd een zendingsschool gesticht voor het 
onderwijs aan de nabestaanden van de slaven.  

De beelden van Suriname gaven een mooi overzicht van de prachtige natuur 
in Suriname. Al met al was het een interessante middag. Na afloop werd er 
door verschillende leden, welke ook een relatie hadden met Suriname, 
geanimeerd met Piet Wentzel van gedachten gewisseld. 

De opbrengst voor Lief & Leed bedraagt € 50,60 
Wil Berrevoets en Cor den Dopper 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERS  
Maar ook vrijwilligers kunnen we gebruiken. Vindt u het leuk om 

bepaalde activiteiten te organiseren, dan zien we uw reactie ook graag. 
Zo zoeken we ook vrijwilligers die groepswandelingen, of kleine 

fietstochtjes , uitstapjes of sprekers voor ledenmiddagen wil 
organiseren. Ook kunt u zich opgeven als reserve-bezorgers van ons 

maandblad of wanneer u wellicht met de werking van de beamer 
bekend bent, digitaal vaardig bent. 

Doe het, meldt u aan zodat we een gezonde en actieve vereniging 
blijven 
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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 Business-
point Dordrecht op vrijdag 9 en maandag 19 december 2022, en ook op 
maandag 2 en 16 januari 2023 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 

 

LEDENWERFACTIE 

U HEEFT NOG 1 MAAND 
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 het blad SEPTEMBER 
ingesloten.  
U kunt deze folder ook digitaal aanvragen bij de voorzitter. 
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 beroep u had.  U kunt dit terugsturen of afgeven. 

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

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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 AOW-leeftijd stijgt vanaf 2028 met drie maanden 

De levensverwachting van 65-jarigen zal in 
2028 21,05 jaar zijn. Dat heeft het Centraal 
Bureau voor de Statistiek berekend. Deze 
cijfers worden door het ministerie van 
Sociale Zaken gebruikt om de AOW-leeftijd te 
berekenen.  Met de cijfers van het CBS is dus 
berekend dat mensen vanaf 2028 nu drie 
maanden later recht hebben op de AOW. 

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/45/prognose-levensverwachting-65-jarigen-21-05-
jaar-in-2028 

De levensverwachting van 65-jarigen is tussen 1950 en 2019 toegenomen van 
14,3 jaar naar 20,1 jaar. De coronapandemie leidde tot een daling naar 19,5 
jaar in 2020 en 2021.  
In beide jaren overleden ongeveer 10 procent meer mensen dan verwacht. In 
2028 zal volgens de huidige prognose de levensverwachting 1,0 jaar hoger zijn 
dan in 2019 en 1,6 jaar hoger dan in 2020 en 2021. 

Het is voor het eerst in jaren dat de AOW-leeftijdsverhoging stijgt. Tot en met 
2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. De AOW was tussen 1956 en 2013 65 jaar. Uit 
cijfers van het CBS is gebleken dat tussen 1950 en 2019 de leeftijdsverwachting 
van 65-plussers van 14,3 jaar naar 20,1 jaar.  

Door deze stijgende leeftijdsverwachting moet de overheid langer AOW 
uitbetalen aan ouderen. Door deze stijging werd in 2012 besloten de AOW-
leeftijd te verhogen met een maand in januari 2013. 

 
 

 

Online koffiebijeenkomst 
 'Veilig de feestdagen in!' 1 december 
Veiligheid in en rond de feestdagen. Wat komt er zoal 
bij kijken? Wat kunt u doen om veilig de feestdagen door te komen op het 
gebied van inbraak-, brandpreventie en online aankopen? Wilt u meer weten? 
Doe dan mee met de online bijeenkomst op donderdagochtend 1 december van 
10.30 tot 11.30. We openen om 10.15, maar starten de presentatie pas om 
10.30. Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.30. U kunt tussendoor vragen 
stellen. Aanmelden:  
https://www.kbo-pcob.nl/agenda/veilig-de-feestdagen-in/  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/45/prognose-levensverwachting-65-jarigen-21-05-jaar-in-2028
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/45/prognose-levensverwachting-65-jarigen-21-05-jaar-in-2028
https://www.kbo-pcob.nl/agenda/veilig-de-feestdagen-in/
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Ditmaal een puzzel met homoniemen. Een 
homoniem is een woord met twee of meerdere 
betekenissen. Een voorbeeld is “kras” dat een 
beschadiging kan zijn maar ook in de betekenis van 
“die oudere man is nog kras”.  
 
Als u de juiste woorden invult, ontstaat in de 
gekleurde vakjes een woord van boven naar 
beneden dat met de maand december te maken 
heeft.  

De oplossing kunt u opsturen naar de redactie,  
vóór 13 januari 2023. 

KERSTPUZZEL 
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Schram 
Flink (ondanks ouderdom) 

      

Lichaamsdeel 
Alleen 

     

Tijdperk  
Witte stof om mee te schrijven 

      

Onverschrokken 
Ondeugend 

     

Druppel vocht uit de ogen 
Vette olie afkomstig van zeedieren 

     

Spitten 
Adellijke personen  

         

Geestelijke 
Kleed 

       

Zangster, Toestel dat een 
geluidssignaal geeft 

       

Dier, Naweeën van een 
drinkgelag 

      

Priem (gereedschap) 
Boom, meisjesnaam 

      

Een getal 
Mythologische figuur  

    

Plaatselijk 
Zaal, ruimte 

       

Schijnsel 
Niet zwaar  

       

Smal, nauw 
Angstaanjagend  

     

Rechtbank 
Maaltijd 
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Zorgpremie 2023 

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. Zo heeft zij 
bevestigd dat de zorgpremie voor 2023 een stuk duurder wordt. De nieuwe 
maandpremie van de basisverzekering stijgt met € 10,- per maand. Op 
jaarbasis is dit een prijsstijging van ruim € 120,-. Verder kunnen we ervan 
uitgaan dat de aanvullende verzekeringen ook duurder worden. Om de hogere 
kosten te compenseren, verhoogt de overheid ook de zorgtoeslag. Op de 
website https://www.zorgwijzer.nl/zorgpremie vindt u alle premies in het 
overzicht terug. 
Wel of niet overstappen van zorgverzekering? 

Wisselen van zorgverzekering kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe 
bepaal je of je beter een andere zorgverzekering kunt kiezen?  
De 2 belangrijkste redenen om over te stappen zijn:    

1. Een andere verzekering heeft betere dekking en voorwaarden.  
2. Een andere verzekering is goedkoper.  

Tips voor overstappen 

• Vergelijk verschillende zorgverzekeringen. Wat voor jou de goed-koopste 
en beste zorgverzekering is, hangt af van je persoonlijke situatie. Het is 
daarom slim om bij het vergelijken van zorg-verzekeringen te kijken naar 
jouw wensen voor dekking. Welke zorgkosten maak je zeker of misschien?  

• Start zo snel mogelijk met vergelijken, want dit kost tijd. Dit kan vanaf 12 
november als alle nieuwe polisvoorwaarden bekend zijn. Dat is elk jaar zo.  

• Controleer of jij de korting kunt krijgen die sommige zorgverzekeraars 
aanbieden op hun zorgverzekering.   

• Bekijk de voorwaarden die gelden voor vergoeding. Denk aan wachttijden 
voordat je voor vergoeding in aanmerking komt. Of vergoedingen die 
alleen voor bepaalde patiënten gelden. Ga ook na of de verzekeraar 
contracten heeft afgesloten, waardoor je vastzit aan bepaalde 
zorgverleners.  

• Bekijk of je de jaarpremie voor de verzekering in 1 keer kunt betalen. Zo 
bespaar je al snel 2% op je totale zorgpremie. Dat scheelt zo een paar 
tientjes. 
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(vervolg: zorgpremie 2023) 

• Overstappen kan ook op een zorgverzekering bij dezelfde 
zorgverzekeraar. Je hoeft dus niet altijd van zorgverzekeraar over te 
stappen.  

Tot wanneer kun je wisselen van zorgverzekering? 
De laatste dag dat je je zorgverzekering kunt opzeggen is 31 december. En dan 
is de laatste dag om je nieuwe zorgverzekering af te sluiten 31 januari. Je 
nieuwe verzekering gaat dan in op 1 januari, met terugwerkende kracht. 
Verzeker je op tijd 
Het is belangrijk om op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je 
onverzekerd bent, loop je het risico op een flinke boete via het CAK. Nog beter 
is het om voor het eind van december de nieuwe verzekering af te sluiten. Dit 
in verband met de medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen. Zie 
verder op de website 
https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-
2023/zorgpremie/  

 

 

 

UITNODIGING 

Voor het Kerstconcert van het Seniorenkoor Stadspolders.  
op zaterdag 17 december om 15.00 uur  

in kerkgebouw De Bron,  
Dudokerf 30 

Het concert wordt gedirigeerd door Johan den Hoedt.  
Jeanette Jelier speelt op dwarsfluit, en we hopen haar dochter 

Rhodé ook te horen in één of meer solo zangstukken. 
 

TOEGANG VRIJ     
collecte na afloop. 

 

https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2023/zorgpremie/
https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2023/zorgpremie/
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Mutaties PCOB leden 10 oktober 2022 
tot en met 12 november 2022 

Nieuw lid 
❖ 26-10-2022: Mw. A. Lagewaard, Iepenlaan 59, 3319 VD 
❖ 26-10-2022: Dhr. J.M. v.d. Schoot, Joke Smit-erf 71, 3315 VC 

Overleden 
❖ 21-09-2022: Mw. D.C. Janse-Louwerse op de leeftijd van 93 jaar 
❖ 04-11-2022: Mw. J. van der Kraan op de leeftijd van 94 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. 

Huwelijksjubileum 
❖ 27-11-2022: Fam. Heemskerk-Lammers 65 jaar getrouwd 
❖ 06-12-2022: Fam. Laar-Bijl 60 jaar getrouwd 
❖ 21-12-2022: Fam. Munning-van Waveren 60 jaar getrouwd 

Van harte gefeliciteerd 

PCOB-jubileum 
❖ 15-12-1996: Dhr. Poker 25 jaar 

Van harte gefeliciteerd 

Rectificatie 
❖ 15-11: Fam. Van Spanje; 60 jaar getrouwd (met excuses) 

Van harte gefeliciteerd 

Aantal leden in 2022 
Wij hebben momenteel, 472 leden bestaande uit: 

❖ 260 personen (individuele leden) en 
❖ 212 personen (106  echtparen) 

 
Nico Bogaards 
ledenadministratie 
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EEN WITTE KERST 
door Godfried Bomans 

Er was eens een man die het kerstfeest 
grondig wilde vieren. 
Hij haalde een laddertje uit de schuur en 
spande langs het plafond de rode 
papieren slingers die daarvoor garant 
zijn. Aan de lamp hing hij een van die 
rode bellen, die opgevouwen weinig 
lijken, maar naderhand nog aardig 
meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij 

had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het 
zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, 
waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het 
teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken 
elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld 
binnen.  

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch 
gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we 
niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk 
gebeurd is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar 
nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in 
een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel 
ellende in de wereld. "Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het 
eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de 
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar 
geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor.  

En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist 
aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. "Dat is nu vervelend," zei 
hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn 
knie en slofte naar de voordeur. 

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg 
of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een 
witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide 
mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door 
een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen 
andere avonden." En hij sloeg de deur hard  
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(vervolg: Een witte kerst) 
achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over 
hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er 
is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." 

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 
man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die 
zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was 
niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want 
het was, zoals gezegd, een witte Kerst. 

Toen hij weer in de kamer kwam zag 
hij bleek en er stonden tranen in zijn 
ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, 
"die wind is wat schraal, het gaat wel 
weer over." En dat was ook zo, men 
moet zich over die dingen kunnen 
heen zetten. Het werd nog een heel 
prettig Kerstfeest, het was in jaren 
niet zo echt geweest. Het bleef 
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur 
geboren. 
 
 
 
 
 

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 bestuurs- 

vergaderingen en 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. 
Dus schroom, niet, maar neem contact op met de voorzitter. 
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Kerstweetjes 
 
Ben jij ook zo gek op kerstbrood en dan vooral 
met veel spijs? Heb je eigenlijk wel eens 
nagedacht over het verschil tussen kerst- en 
paasbrood? Nou, op een kerstbrood zit 
poedersuiker en op een paasbrood niet. Dat is het 
enige verschil.  
 
In India versieren ze geen kerstbomen maar bananenbomen. 
 
Als Tweede Kerstdag op een zondag valt, wordt hij in veel voormalige Britse 
koloniën verplaatst naar maandag. In sommige landen wordt dan zelfs de hele 
kerst verplaatst naar maandag en dinsdag. 
 
De precieze geboortedag van Jezus Christus is helemaal niet bekend. Maar we 
kunnen er gerust van uitgaan dat het niet rond 25 december was. De 
Romeinen vierden op 25 december dat de dagen daarna alleen nog maar 
langer werden. Keizer Constantijn voegde in de 4e eeuw dat feest samen met 
de geboortedag van Jezus. 
 
Het Vrijheidsbeeld was het grootste kerstcadeau ooit! Frankrijk gaf het beeld 
in 1886 aan Amerika. 
 
In Oekraïne hangen niet alleen kerstballen maar ook nepspinnen in de 
kerstboom. Dit zou volgens een oude legende geluk brengen. 
 
De eerste kerstzegel in 1898 in Canada werd 
gedrukt? 
 
Bron: Internet 
 
 
 

Bekijk het van de zonnige kant:  
hoe oud u ook bent, u bent jonger dan u ooit nog zult zijn. 
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’T IS WAARLIJK……. 
WONDERBAARLIJK 

NR. 309 
(brief van Sint) 

Waarde, waarde bondgenoten, 
ook in Spanje is het mis. 

Iedereen wordt uitgesloten 
als er geen computer is. 

Dat heet digitaliseren 
en dat doet de Sint verdriet. 
Zelfs de pakjes adresseren 

met de hand, kan zomaar niet. 
Ook de stoomboot is verboden 

want dat zorgt voor CO₂ 
en mijn schimmel’s hoge noden 
brengen stikstof met zich mee. 

Dit jaar moesten zelfs mijn Pieten 
zich veranderen van kleur. 

Anders werd het geen genieten 
door dat zwartgallig gezeur. 

’t Zijn de daken die mij kelen. 
Voor mijn paard niet enkel zwaar, 

maar met al die zonpanelen 
zelfs een levensgroot gevaar. 

Nu de houtkachels weer branden 
hoest ik mij zowat een breuk 
want dat hout van allerhande 

maakt de rook bepaald niet leuk. 
’t Gratis reizen voor bejaarden 
wordt zowaar ook afgeschaft. 

’t Is toch echt niet te aanvaarden 
hoe een mens wordt afgestraft. 

Eten is niet te betalen, 
alleen snoep is nog te doen. 

Maar die suikertaks wordt balen 
en leidt tot een lege schoen. 

In Den Haag zit men te klooien 
met pensioen en AOW. 

Zie dat nog maar eens te rooien, 
daarvan heeft men geen idee. 

Ied’re dag brengt wel problemen 
over water, stroom of gas. 

Prijzen rijzen naar extremen, 
wordt het ooit nog wat het was? 

Dus ging men tot overleven 
over tot een prijsplafond. 

Dat moet u wat adem geven 
met die dure warmtebron. 

Och, in Spanje is heter, 
met het hele jaar door zon. 

Maar de rest is niet veel beter, 
‘k leef nog net niet op de bon. 

Kom, ik ga maar eens vertrekken, 
zien dat ik in Spanje kom. 

‘k Moet de reis nog even checken, 
ik gebruik nu ook Tomtom. 

Groeten en de beste wensen. 
Volgend jaar kom ik terug. 

Mits betaalbaar lieve mensen 
want inflatie gaat heel vlug. 

 
Groeten van Sint en Co 
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VRAAG & ANTWOORD 

We hebben ditmaal slechts 2 goede inzendingen gehad, nl. van de Fam. De 
Kok en Mw. De Ronde. De winnaar is Mw. De Ronde geworden. 
Van harte gefeliciteerd. 

ANTWOORDEN 

Hier komen de antwoorden van november: 

1. De vader van Peres en Zerach was Juda en niet Jozua, ( een fout van 
mij). 

2. Mozes werd door God zelf begraven 
3. De oudste naam van Jeruzalem was Salem 
4. Tiglatpileser was koning van Assyriër 
5. Mefiboseth was toen 5 jaar 
6. Een tollenaar moest belasting innen voor de Romeinen 
7. Het Onze Vader staat in Mattheus. 

 
VRAGEN 

Hier komen de nieuwe vragen: 

1. Welke dienaar van Abraham zou erfgenaam worden toen Abraham 
nog geen zonen had. Gen 15 

2. Wie was de laatste afstammeling van het volk de Refaïten  
( reuzen). Deut 3  

3. Jozef, de vader van Jezus , was geen nakomeling van koning Salomo, 
maar van een broer van Salomo.  In Lucas.  

4. Omdat Paulus waarschijnlijk iets aan zijn ogen mankeerde heeft hij 
de brief aan de Romeinen gedicteerd en door wie is het 
opgeschreven. Rom 16 

5. Uit hoeveel delen bestond het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom 
zag. Dan 5 

6. Wat bleef er over nadat Jezus 5 broden en 2 vissen had uitgedeeld.  
7. Wat deden Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi.  

Ik heb er deze keer geen mogelijke antwoorden bijgezet, maar wel waar 
sommige dingen te vinden zijn. De oplossing kunt u opsturen aan de redactie 
vóór 13 januari 2023. 

Wil Berrevoets 
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OP DE VENSTERBANK 

We gaan zo zoetjes aan op de jaarwisseling af. Na de 
feestdagen van Sinterklaas en Kerst begint het hele 
lawaai van vuurwerk. Eigenlijk begint dat gedonder 
al lang vóór de jaar-wisseling. Ik vind het geknal elk 
jaar irritanter. Voor mij mogen ze het vuurwerk 
verbieden. 

Toch zetten we dit nummer van Ontmoeting in het 
teken van vuurwerk. Ik kies dus op de vensterbank 
voor de Wintervuurpijl. 
Officieel heet ze VELTHEIMIA CAPENSIS en is uit de 
familie Liliaceae of Lelieachtigen. Het is een 
bolgewas, inheems in Zuid Afrika, genoemd naar de 
Duitse botanicus Veltheim 
uit de 18e eeuw. 

Om in december met Kerst bloeiende planten te 
hebben, moet u de bollen in september al oppotten. 
Wintervuurpijlen hebben grote, stevige, gegolfde 
bladeren, die in rozetvorm groeien. Uit het midden 
van de bladrozet groeit de lange bloemstengel met 
een dichte bloemtros met buisvormige bloemen. Deze 
bloemen geuren zwak. 

De verzorging is niet moeilijk. 
Ze verlangt een lichte, koele standplaats. 
De beste kamertemperatuur is tussen 12ᵒ C in de groei en 20ᵒ C in de bloei. 
U geeft regelmatig water en voedsel tot de bladeren afsterven; dan stopt u en 
tenslotte houdt u de bol droog. 
Begin september worden de bollen weer schoongemaakt en opgepot in 
gewone potgrond. 

 

Ik wens u gezegende Kerstdagen en een goede 
gezondheid en Gods nabijheid in het Nieuwe Jaar. 

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 



  

 
 

 
 


