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 CONTACTBLAD  36e JAARGANG   –   ‘MAART 23-NR. 03  

 
 

Contributie 2023:  € 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 aprilnummer inleveren vóór 10 maart 2023  

INHOUD 1 
Bestuur 2 
Woord van de voorzitter 3 
Uitnodiging ledenmiddag 4 
Uitnodiging gezamenlijke seniorenbonden 5 
Verslag ledenmiddag 6-7 
Rijbewijskeuringen/ Lief  & Leed 8 
Verkiezingen 15 maart/ Vrijwilligers 
gevraagd 

9-10 

Compensatie energierekening/ Voor u 
gelezen 

11-12 

Provinciale Staten verkiezingen 13-15 
Ledenadministratie 16 
Bootreisje 17 
Vervolg Watersnoodramp 18-19 
Creatief vonnis/ data bezorgers 20-21 
Sprookjespuzzel 22 
Gedicht 23 
’t Is Waarlijk……….Wonderbaarlijk 25 
Vraag & Antwoord 25 
Op de vensterbank 26 

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-redacteur 
Weizigtweg 301 
3314 JJ  Dordrecht 
Tel. 078 631 59 24 
Jhfontijn51@gmail.com 
 

Dhr. T.A. Wor (geen bestuurslid) 
Acquisiteur PCOB-Ontmoeting 
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 

VEERTIGDAGENTIJD 

Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint op 
Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een 
periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. 
Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde 
van de veertigdagentijd of vastentijd), wordt er traditioneel (binnen de 
Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor 
de totale duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt.  

In het oosters christendom wordt er achtenveertig dagen gevast tot Pasen. De 
laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de "veertigdagentijd", 
maar tot de Goede week. 

In de vroegchristelijke tijd vastte men tot zonsondergang. Onder andere 
koning David en de profeet Daniël vastten in voorchristelijke tijden al, om Gods 
hulp en steun te zoeken (2 Samuël 12:16; Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na 
zijn doop veertig dagen vasten (Mattheüs 4:2). Rond het jaar 250 werd dit 
vasten uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week, terwijl het Concilie van 
Nicaea in 325 getuigt van een veertigdagenvasten. 

De verschillende zondagen van de vastentijd hebben een specifieke naam. De 
eerste vijf zondagen ontlenen hun naam aan de beginwoorden van het 
introïtusgezang: 
Eerste zondag: Invocabit: Hij heeft mij geroepen (uit Psalm 91L 5) 
Tweede zondag: Reminiscere: Gedenkt  (Ps 25: 6) 
Derde zondag: Oculi: Mijn ogen zijn bestendig op u (Ps 25: 10) 
Vierde zondag: Laetare (halfvasten): Verblijdt u (Ps 122 – Jesaja 66: 10) 
Vijfde zondag: Judica :  Oordeelt mij niet (Ps 43: 1) 
Zesde zondag: Palmzondag (Dominica in Palmis) 

Het bestuur wenst u een goede voorbereiding op het Paasfeest. 
Cor den Dopper,  
Voorzitter 
 

https://www.overdenkingen.nl/143-korte-overdenkingen/pasen/4359- 
 

 

https://www.overdenkingen.nl/143-korte-overdenkingen/pasen/4359-
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UITNODIGING 

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

DONDERDAG 16 MAART 2023 

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

Aanvang 14.30 uur 

PASSIE- / PAASVIERING 
Ds. Dick Steenks, wijkpredikant Sterrenburg   

 
AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• “Passie- / Paasviering”  

• Pauze 

• Viering  (vervolg) 

• Sluiting  

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

 
 

raag 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 ! 

https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht/ 

 
Graag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze middagen 
kan organiseren. Aan de hand van sprekerslijsten 
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 

van de Gezamenlijke Seniorenbonden 

op donderdag 23 maart a.s. 

in de Gravenhorst, Vijverlaan 1002 

van 13.30 – 16.00 uur 

Thema: Actuele en toekomstige ontwikkelingen  

   

    
Woonzorgcomplex  

 Het Stadswiel, Stichting Het Spectrum 

Het doel van de bijeenkomst zal zijn om de aanwezigen mee te nemen 
in de actuele en toekomstige ontwikkelingen in wonen en de zorg en 
dan met name voor de Dordtse situatie. 

Daartoe zijn drie inleiders uitgenodigd: Margret Stolk (lokale politiek), 
Debora van Veen (Buurtzorg) en Frans Schoenmakers (oprichter van 
een woon-/zorgcomplex).  

Uiteraard wordt er na de inleidingen door de aanwezigen met de 
inleiders over de diverse onderwerpen gediscussieerd. 
We hopen op een goede opkomst. 

Namens de besturen DSB, KBO-PCOB 
Cor den Dopper, 
voorzitter PCOB 
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Ledenmiddag 9 februari 2023 
Presentatie “We zijn zelf het medicijn” 
door Judith Bouwmeester (projectleider GGD-ZHZ)  
De middag wordt geopend door de voorzitter Cor den Dopper met “Om de 
goede Geest”, een gebed van ds. Jaap Zijlstra. 
Vervolgens heet hij Judith Bouwmeester, projectleider “We zijn zelf het 
medicijn”, van harte welkom. Na een kort voorstelrondje zet zij de ruim 45 
aanwezigen aan het werk om een 
vragenlijstje “Feit of fabel” in te 
vullen, waarbij pas aan het eind 
van de middag naar de 
antwoorden gekeken mag worden. 
Alle onderwerpen komen nog 
uitgebreid tijdens de presentatie 
aan de orde. 

“Voorkomen is beter dan genezen”  
De komende decennia worden we geconfronteerd met een sterke toename 
van het aantal ouderen. Het aantal mensen met dementie zal de komende 
jaren sterk toenemen. Dit zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen, niet 
alleen op het gebied van huisvesting, maar ook de beschikbaarheid van 
voldoende zorgpersoneel is hierbij belangrijk. 
Wanneer de zorg zich op een zelfde manier door ontwikkelt, dan zal straks niet 
één op de zes maar één op de drie zorg nodig hebben. 
Dus is het belangrijk dat er aandacht is voor het voorkomen van dementie. De 
campagne “We zijn zelf het medicijn” draagt daar voor een belangrijk deel aan 
bij. Dementie is helaas nog niet te genezen, maar je kunt de kans om het te 
krijgen wel verkleinen. Door gezond te leven, te bewegen en actief te zijn, 
verklein je de kans op dementie. En zeg nou zelf; voorkomen is nog altijd beter 
dan genezen!  

“Verklein de kans op dementie” 
Dementie is een nare ziekte die niet te genezen is. Er komen steeds meer 
mensen met dementie. Meer dan 30% van de gevallen van dementie is te 
voorkomen met een gezonde leefstijl. Met de regionale campagne ‘We zijn zelf 
het medicijn’ laten we zien dat je zelf veel kunt doen aan hersengezondheid. 
De campagne 'We zijn zelf het medicijn' draait om drie leefstijladviezen:  
Blijf  nieuwsgierig:  Blijf een hobby doen, ga iets leren bijv. een vreemde taal, 
in de tuin werken of gewoon lekker puzzelen om de hersenen actief  
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te houden en onderhoud vriendschappen. Laat je verrassen, bezoek een 
museum 
Eet gezond : Veel groenten en fruit eten. Er wordt verwezen naar de  
“Schijf van Vijf”, waarvan een brochure na afloop kon worden meegenomen, 
en niet roken.  
Beweeg regelmatig: Ga dagelijks wandelen, fietsen of winkelen, zo mogelijk 
min. 30 minuten, zwemmen of een andere bewegende sport beoefenen. 

Onderzoek heeft aangetoond, dat door een gezonde(re) leefstijl tussen je 
40ste en 75ste levensjaar, je 40% 
minder risico loopt op het krijgen van 
dementie. Nu wordt één op de vijf 
Nederlanders op enig moment in het 
leven getroffen door dementie. Doel 
van de campagne is dan ook inwoners 
bewust te maken van het verband 
tussen een (on)gezonde leefstijl en 
dementie.  

Enkele feiten 
Er is veel geld nodig voor onderzoeken. Dementie is  slechts een verzamelnaam 
van vele vormen van dementie, o.a. alzheimer. Er zijn ruim 80 vormen van 
dementie bekend, dus veel onderzoek blijft nodig. 
Deze actie wordt in de regio Zuid-Holland Zuid ondersteund en uitgevoerd 
door Alzheimer Nederland, Ketenzorg Dementie Waardenland, Ketenzorg 
Dementie en GGD-ZHZ.  

Hoe eerder, hoe beter! 
Wie zijn / haar dementiekans wil verkleinen kan daar het beste zo vroeg 
mogelijk mee beginnen. Niet alleen vijftigers, zestigers en zeventigers die 
gezond gaan leven kunnen de kans op dementie verkleinen. Hoe eerder je 
begint, hoe beter het is.  

Nadat de voorzitter Judith Bouwmeester bedankt heeft voor deze prettige en 
leerzame presentatie, was er na afloop van de presentatie voldoende 
gelegenheid met Judith persoonlijk te spreken. Ook kreeg ieder aanwezige een 
prijsje mee in de vorm van een stel sokken, waarmee men zelf het verhaal kan 
doorgeven. 

De collecte voor Lief & Leed bracht € 52,85 op.               

Cor den Dopper 
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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 woensdag 8 maart & 5 april 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. 
 

 
 
 

 

 
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 evt. 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. 
 
 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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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, meld u aan zodat we een gezonde en actieve vereniging blijven  

 
 

  

Lief & Leed 
Lief en Leed is voor en van alle leden, het is een onderdeel 
van onze afdeling. Wij vragen u dan ook om met ons mee te 
denken en te doen! Graag willen wij bij Lief & Leed er zijn 
als afdeling en zo op het juiste moment gepaste aandacht 
geven aan onze leden die ziek zijn, in het ziekenhuis worden 
opgenomen, bij heugelijke feiten of getroffen worden door 
verdrietige omstandigheden. 
U kunt ons op de hoogte stellen van heugelijke feiten, bij 
ziekte of overlijden aan ons contactpersoon in ons bestuur 
Tea Oostenrijk, maar mag ook bij een van de andere 
bestuursleden, wanneer u daar mee contact heeft. 
Schroom niet, maar doén ! 
We horen graag van U.. 
Cor den Dopper, 
 voorzitter 
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Woensdag 15 maart 2023 
Provinciale Statenverkiezingen 

Waar stem ik voor bij de Provinciale 
Statenverkiezingen? 
Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u 
de leden van de Provinciale Staten.  

Wat zijn de Provinciale Staten?  
Nederland telt in totaal 12 provincies. Elke 4 jaar kunt u stemmen op een 
kandidaat van een politieke partij die u de komende 4 jaar vertegenwoordigt 
in de Provinciale Staten. De gekozen leden van de Provinciale Staten zijn de 
volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie.  

Taken Provinciale Staten 
De leden van Provinciale Staten (statenleden) hebben een aantal belangrijke 
taken. 
1. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij 

bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en 
controleren de Gedeputeerde Staten 

2. Ze kiezen de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. 
3. Ze beslissen mee over bijv. de aanleg van woonwijken, bedrijven-

terreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen 
milieuvergunningen voor bedrijven. 

4. Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer.  

Provinciale Staten kiezen leden Eerste Kamer 
De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De 
volgende verkiezing voor de Eerste Kamer vindt plaats op 30 mei 2023.  
De leden van de Provinciale Staten kiezen dan de leden van de Eerste Kamer. 
Door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed 
op de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is belangrijk bij de 
totstandkoming van wetten. Zo kan zij een wet afkeuren die eerder door de 
Tweede Kamer is goedgekeurd. 

Taken provincie 
In Nederland zijn er 12 provincies. De provincie is een bestuurslaag tussen het 
Rijk en gemeenten. De provincie heeft verschillende taken:  
1. Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar 

een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industrie-
gebied of windmolens komen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/provinciale-staten
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2. Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en 

handhaving 
3. Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie 
4. Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie 
5. Infrastructuur: aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, 

fietspaden, bruggen en sluizen  
6. Cultuur en monumentenzorg: erfgoed behouden en beschermen  
7. Economie: zorgen voor een aantrekkelijke provincie voor bedrijven, en 

voor meer werkgelegenheid 
8. Toezicht op gemeenten en waterschappen: zoals de gemeentelijke 

begrotingen goedkeuren 

 

Uitnodiging voor politiek debat over 
seniorvriendelijke provincie op 7 maart 2023  

KBO-PCOB Zuid-Holland organiseert op 7 maart a.s. van 10.30 tot 12.45 

uur in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs 

een verkiezingsdebat over de seniorvriendelijke provincie. Inloop vanaf 

10.00 uur. Leden van KBO en PCOB zijn van harte welkom! Debatleider 

is Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB. Na het debat is er een lunch. Toegang 

is gratis. Aanmelden voor 1 maart 2023 :  info@kbozuidholland.nl 

 
Manifest seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland 

Maar het begint met de basis! 

Drie en half miljoen 65-plussers in Nederland kiezen op 15 maart 2023 voor 

een seniorvriendelijke provincie. Dat betekent dat de provincie samen met 

de gemeenten zorgdraagt voor de beschikbaarheid van diverse woonvormen 

en woonzorgconcepten die beantwoorden aan de wensen van senioren. 

Senioren kunnen zich in de provincie op een veilige en toegankelijke manier 

verplaatsen. En de provincie zet in op een recreatie- en natuurbeleid dat 

senioren expliciet uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. 

Kiezen voor een seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland vraagt om een 

aantal basisregels voor bestuurders en politici: 

➢  Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de provinciale 

politiek herkennen. 

➢  Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk 

beleid. 
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➢  Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen. 

Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun 

ervaring, kennis en vaardigheden kunnen inzetten. 

Seniorvriendelijk wonen 

Een seniorvriendelijke provincie pakt een regierol als het gaat om voldoende 

woningen voor senioren: 

➢ De provincie stimuleert de realisering van vernieuwende 

woonzorgconcepten en brengt partners, die hierbij een rol spelen, bij 

elkaar. Deze woonzorgvormen bieden mogelijkheden voor domotica en 

digitale zorg. 

➢ De provincie herkent de knelpunten voor senioren op de woningmarkt, 

onderzoekt met alle betrokken partijen betaalbare woonoplossingen en 

ziet toe op een snelle uitvoering hiervan. De provincie heeft hierbij oog 

voor nieuwe woonconcepten die voor de doelgroep passend en 

levensloopbestendig zijn. 

➢ De provincie verkent de mogelijkheden van het wegnemen van de 

financiële drempels die zijn gemoeid met de transitie van een 

koopwoning naar een geschikte huurwoning. 

➢  De provincie neemt een regierol bij het realiseren van de energietransitie 

waarbij duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. 

Seniorvriendelijke mobiliteit 

Een seniorvriendelijke Zuid-Holland investeert veel in mobiliteit en 

ruimte voor alle vormen voor vervoer voor senioren: 

➢  De provincie zet in op de beschikbaarheid van snel, veilig, duurzaam en 

betaalbaar openbaar vervoer, met maatwerkmogelijkheden voor 

senioren. 

➢  Provinciale wegen en fietspaden zijn veilig en worden goed onderhouden 

en verlicht. Fietspaden en wegen zijn ingericht op verschillende 

vervoermiddelen met verschillende snelheden 

➢  Wandelaars moeten een eigen plek hebben binnen de provinciale 

infrastructuur.  

➢  Gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn 

binnen een aanvaardbare tijd goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer.  

➢  De nieuwe betalingssystemen in het openbaar vervoer (Ovpay) zijn veilig, 

gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor senioren.  
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Seniorvriendelijke groene omgeving  

Een seniorvriendelijke provincie investeert in de groene omgeving. De 

ruimtelijke omgeving is hierop ingericht en draagt bij aan de gezondheid en 

vitaliteit van senioren.  

➢  De provincie draagt met de aanleg, het beheer en de bescherming van de 

groene longen in de regio zorg voor natuurgebieden. Deze zijn voor 

bezoekers, inclusief mensen met een fysieke beperking, goed 

toegankelijk en bieden voldoende rustplekken.  

➢  De provincie beschermt het provinciaal erfgoed en stimuleert in dit 

verband vrijwilligerscollectieven op het gebied van natuureducatie en 

cultuurhistorie.  

➢  De provincie stimuleert en bewaakt een gezonde leefomgeving van 

inwoners (luchtkwaliteit, PFAS, stikstof, schoon water etc.)  

Een inclusieve seniorvriendelijke provincie  

Een seniorvriendelijke provincie ondersteunt initiatieven die bijdragen aan 

een Zuid-Holland waarin iedereen kan meedoen.  

➢  De provincie investeert extra in de leefbaarheid van de kleinere kernen 

en leefgemeenschappen.  

➢  De provincie stimuleert gemeenten tot het realiseren van een 

seniorvriendelijke infrastructuur (zorg, wonen, voorzieningen, welzijn, 

etc.).  

➢  De provincie investeert in het bevorderen en versterken van digitale 

infrastructuren, die senioren in staat stellen volledig aan de samenleving 

deel te nemen.  

➢  De provincie monitort de mate waarin senioren participeren in een 

veranderende samenleving en stimuleert gemeenten, waar nodig, hier 

actie op te ondernemen.  

➢  De provincie stelt provinciale en regionale culturele activiteiten in dienst 

van inclusie.  
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Compensatie voor de energierekening: 
deze huishoudens komen in aanmerking 

 
Heeft u een laag inkomen en maakt de energierekening een relatief groot deel 
hiervan uit? Dan kunt u bij het Tijdelijk Noodfonds Energie terecht om 
gedeeltelijke compensatie aan te vragen voor de hoge energiekosten. Het 
online loket is bereikbaar tot eind maart. 

In welke periode compensatie voor energie?  
Het Noodfonds Energie is een toevoeging aan de Energieroute van Geldfit. De 
Energieroute is een gids die 
mensen helpt met tips om te 
besparen en geeft een overzicht 
van organisaties die kunnen helpen 
bij geldzorgen. Huishoudens 
kunnen ook checken of zij alle 
regelingen en voorzieningen 
gebruiken die er voor hen zijn. 
Voorlopig is het Noodfonds er alleen voor deze winter, voor de periode van 
oktober tot en met maart.  

De organisatie schat dat er zeker honderdduizenden Nederlanders in 
aanmerking komen voor compensatie. 
Energiebedrijven en het kabinet kondigden in het najaar van 2022 al de komst 
van het noodfonds aan. Het kabinet draagt maximaal 50 miljoen euro bij, net 
als bedrijven uit met name de energiesector. Hier zijn onder meer de grote 
energiebedrijven Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall bij betrokken. 

Wie komt in aanmerking? 
Bent u alleenstaand, dan komt u in aanmerking als u een bruto-inkomen, 
inclusief vakantiegeld, van minder dan 2980 euro per maand heeft. Mensen 
die samenwonen moeten minder dan 3794 euro per maand verdienen. In 
beide gevallen is dit 2 keer het sociaal minimum. Naast uw inkomen, moet de 
energierekening minimaal 10 procent van het inkomen zijn om in aanmerking 
te komen voor compensatie. Bij de laagste inkomens wordt alles boven dit 
percentage vergoed, voor de wat hogere inkomens is dat iets minder. 
 
 
 
  

https://www.noodfondsenergie.nl/
https://geldfit.nl/
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Hoe snel kan ik compensatie krijgen? 
Nadat u uw inzending heeft toegestuurd en deze is goedgekeurd, heeft u de 
uitbetaling binnen een maand op uw rekening. Dit verloopt via uw eigen 
energieleverancier. Het maakt hierbij niet uit bij welke energieleverancier u 
een contract heeft. 

Hoe vraag ik de compensatie aan? 
Via de website van Geldfit kunt u de Noodfonds-check doen. Door deze test te 
doen, kunt u zien of u in aanmerking komt voor de compensatie en of uw 
aanvraag kans maakt. Na de test krijgt u te zien of u in aanmerking komt en 
instructies voor de aanvraag. Hiervoor heeft u gegevens nodig van uzelf, uw 
energiecontract en uw kosten van de maanden oktober 2022 tot en met 
januari 2023. Na de verzending van uw aanvraag controleert het Noodfonds 
samen met uw energieleverancier alle gegevens. Kloppen deze, dan verlaagt 
de energieleverancier uw energierekening. 

Bron: MAX Meldpunt 09.02.2023 

 

 

Voor u gelezen: 

ÉÉN VERSCHONING 

Boerenzoon Gerrit (1940) ging één keer per week op 
zaterdag in bad. Hij werd gewassen in een teil die 
zijn moeder had gevuld met water dat ze op een 
petroleumstel had verwarmd. 

Op het badwater lag vaak een laagje vuil water van 
zijn zussen. Eenmaal gewassen en droog geboend, 
kreeg hij schoon ondergoed.  

Een keer per week, meer niet. Maar zelfs dat vond 
zijn vader al behoorlijk overdreven. Die had als kind 
de hele winter met een en dezelfde molton 
onderbroek moeten doen. 

Uit: “Gouden jaren”, scheurkalender 2023 door 
Annegreet van Bergen (7 januari). 

  

https://geldfit.nl/
https://www.maxmeldpunt.nl/
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Hulp bij 
Belastingaangifte 

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

De vergoeding voor uw invuller is conform de publicatie  
• € 20 voor leden  • € 30 voor niet-leden 
 Niet-leden, die gelijktijdig lid worden, betalen het bedrag van leden. 

 

Belastinginvullers gevraagd 

Jaarlijks zijn veel vrijwilligers op pad om senioren van de 
ouderenbonden te helpen bij het invullen van hun 
belastingaangifte. We zoeken  vrijwilligers die na een korte 
cursus ‘Hulp van aangifte’(HUBA) door de Belastingdienst als 

vrijwillige belastinginvuller  de aangiften kan verzorgen.  Een uitdaging ? 
Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
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Mutaties PCOB leden  7 januari 2023 tot en met 8 februari 2023 

Nieuw lid: 
❖ 09-11-2022: Mw. G.H. Hajer, Atmosfeerstraat 27, 3328 GA 

 
Overleden: 

❖ 04-12-2022: Dhr. F.M. Van Os, Gemmahof 47, 3318 RB op de 
leeftijd van 83 jaar   

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. 

Verhuisd: 
❖ 01-09-2022: Fam.Smit-Looise van Octant 246 naar 

Vreedonklaan 2, afd.: Hooikade 
Zieken: 
Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis,  
voor zover mogelijk van harte beterschap en veel sterkte bij hun ziek 
zijn. 

Jarigen: 
Alle jarigen van deze maand feliciteren wij van harte met hun 
verjaardag en wensen u alle goeds toe voor het komende jaar. 

 

Aantal leden op 8 februari 2023: 
Wij hebben momenteel, 459 leden 
bestaande uit:  

❖ 257 personen (individuele 
leden)  
en 

❖ 202 personen (101  echtparen) 
Nico Bogaards 
ledenadministratie 
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Herhaling – Vaartocht maandag 15 mei 

Hier is ze weer, het schip 
de MS Jacqueline.  

We gaan toch nog een keer kijken 
of er voldoende  mensen een 
dagje uit willen.  

Ik heb een optie besteld voor een 
vaartocht op maandag  15 mei dit 

nieuwe jaar. We worden met de bus opgehaald en rijden naar het 
Amsterdamse bos. Daar ligt het schip klaar en gaan we aan boord waar 
u wordt begroet met koffie/thee en gebak.    

We varen over Het Nieuwe Meer, door het Noordzeekanaal en de Zaan 
waar we aanleggen bij de Zaanse Schans.  Hier krijgen we tijd om eens 
rond te kijken, en/of wat te gebruiken. 

Onderweg wordt er aan het begin van de middag aan boord een diner 
geserveerd met o.a. soep, plateservice met rollade of schnitzel, en een 
lekker ijsje toe.  Voor we van boord gaan nog koffie of thee.  

Maar zoals alles duurder wordt, dit ook.  

De prijs voor leden wordt €70,- en voor niet-leden €75,-.  Daarbij is 
inbegrepen de fooi voor de chauffeur, niet inbegrepen de drank bij de 
maaltijd.  

U mag zich alvast opgeven maar wacht met betalen, want het minimum 
aantal voor de tocht is weer 35 personen. Lukt dat niet dan moet ik 
bijtijds annuleren.  

En zoals altijd : hoeveel personen, aangeven de opstapplaats, uw 
telefoonnummer, dieetwensen.  Vertrektijd is nog niet bekend.  

ER zijn nog voldoende plaateng!! 

Wil en Ad Berrevoets, Wijnie en Leo Blok.  
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WATERSNOODRAMP – deel 2 
(door de ogen van een 7-jarige) 

’s Maandags mocht ik een vrije dag en op dinsdag ging ik naar school met 
Ewout, die ook 7 jaar was. Het was een nonnenschool, met een ander systeem  
van rekenen en lezen. Ik vond alles spannend. In de pauze kwam de 
juffrouw/non een praatje maken. Ze vroeg of ik heel bang was geweest   Nee, 
zei ik verbaasd, want mijn vader was er toch bij!  Ik kreeg een aai over mijn bol. 
Af en toe zou ik weer 7 willen zijn in plaats van  77.            

Op vrijdag kwam mijnheer pastoor en moest elk kind biechten. Ik was reuze 
benieuwd hoe dat ging, maar ik hoefde niet. Ik vroeg Ewout wat dat precies 
was. “Nou, als ik stout ben geweest dan moet ik weesgegroetjes bidden.” “En 
als je niet stout geweest bent?” “Dan moet ik iets 
verzinnen!” “Dat is toch jokken?” Ewout haalde zijn 
schouders op, voor hem was het gesprek klaar. Met 
aswoensdag mocht ik wel een kruisje op mijn hoofd. We 
deden mee met het vasten en elke avond baden we 
weesgegroetjes, geknield voor een stoel. 

Mijn vader en broer mochten zondags komen eten, dan 
wist ik weer dat er watersnood was, vanwege de verhalen. Voor de rest van de 
tijd waren ze in de KMA of het gebouw Concordia. Ze probeerden regelmatig 
liftend naar huis te gaan om de kippen te voeren. Mijn vader vroeg ergens een 
roeibootje en roeide het laatste stuk naar huis. Om in Lage Zwaluwe te komen 
was heel lastig want het was bewaakt gebied. 

Er was nog een spannende dag. Mijn kleren moesten in de was en iets van de 
andere kinderen paste me niet. Ik mocht vrij van school en we gingen winkelen 
in Concordia, waar alle bijeengebrachte giften waren. Het was net een hele 
grote kringloopwinkel, maar die naam bestond nog niet. Ik mocht kleren en 
één cadeautje uitzoeken. Ik koos een boekje van W.G. v.d. Hulst. 

Na 7 weken mochten we terug, niet naar ons huis, maar we gingen  bij een 
tante wonen. In haar huis had minder water gestaan.  De school ging open en  
koningin Juliana kwam het getroffen gebied bezoeken. Alle kinderen mochten 
zwaaien. In ons huis was juist de schoonmaak begonnen met hulp van een 
groep vrouwen uit Amsterdam. 
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(vervolg Watersnoodramp – deel 2) 

Mijn moeder kreeg een hand van de koningin en zei majesteit, maar ze moest 
mevrouw zeggen. Na schooltijd mocht ik mee met mijn tante om te kijken.  Al 
onze spullen lagen op een hoop om afgevoerd te worden. Het huis bestond uit 
muren, geen ramen, geen deuren beneden, de kachel verroest, de granieten 
aanrecht hing er troosteloos bij. Ik zag mijn moeder voor het eerst huilen. “Kijk 
nu toch, dat hoeft toch niet allemaal weg?” Ze ging de emaille pannen 

verzamelen. Die kon je uitkoken met bleekwater. 6 
Kopjes van haar servies waren nog heel, lakens, 
handdoeken, één bonk viezigheid, maar dat was háár 
uitzet. Het poppenwagentje dat mijn vader zelf gemaakt 
had  was niet te redden. Maar mijn nieuwe step wel. De 
rode kleur was er bijna af, de banden stuk. Mijn vader 
heeft hem opgeknapt, hij is lichtblauw geworden.  

Mijn moeder heeft lang gezocht naar haar ‘zondagse’ ringetje.  Toen mijn zusje 
5 jaar was vond ze het in de tuin, die net was omgespit. Een wonder, op haar 
sterfbed fluisterde ze: Je zus mag die ring, vind jij dat goed? Natuurlijk mama. 
Ik kreeg een emaille schaal, hij is me dierbaar. Ik gebruik hem nog regelmatig. 

Heb ik een trauma overgehouden van de Watersnoodramp? Ik weet  het niet. 
Tegenwoordig zijn voor alles grote woorden. Ik vond het jammer dat ik geen 
foto’s had van vroeger.  

Toen mijn tante overleed kreeg ik er een paar, daar was ik blij mee. Ik heb 
paarden zien verdrinken die vast stonden en die werden heel wild in het 
opkomende water. Ik ben bang van paarden, maar weet niet of ik dat voor de 
watersnood ook was.  Koeien loeien  als ze verdrinken, tot ze vreselijk bol in 
het water drijven. Geen fijn gezicht.  

Misschien heb ik er toch wel iets aan over gehouden. Als ik vluchtelingen zie, 
voel ik me schuldig als ik niets aanbied want ik heb slaapkamers over.  Daar lig 
ik soms wakker van. Het spotje van ‘ Save the children, het bombardement, 
dat vluchtende meisje met een kleiner jongetje, daarna in een boot, een kamp. 
Dan denk  ik, hier is plaats, maar ik heb me nog niet aangemeld. Het blijft in 
mijn hoofd hangen. 

Gijsje 
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Een creatief vonnis  
Door Harry Aardoom 

Op 1 Januari 1596 stond voor het gerecht van Dordrecht Willem Janszoon 
Tinnegieter, 28 jaar oud, in Dordrecht geboren.  
Willem en zijn vrienden hadden op een avond 
in de herberg van Andries Bol in het 
Steegoversloot een zijde spek vernietigd. Ze 
hadden de zijde spek uit de schoorsteen 
getrokken, en het spek op een braadijzer op 
het vuur in de haard gelegd. Dat stonk al snel 
naar verbrand vlees en men stikte van de rook.  

De herbergier Andries Bol had nog beleefd opgemerkt dat die spek geen hout 
of turf was, en niet bestemd was om te branden en zo het vuur te 
onderhouden. Waarop een van de jonge knullen de zijde spek uit de schouw 
op de vloer van de herberg heeft geduwd.  

Willem werd verweten dat hij samen met vrienden in bezopen toestand ´s 
nachts allerlei rotstreken had uitgehaald, onder meer de vrouw van herbergier 
Andries Bol en hun dochter onzedelijk had betast, een trapleer dwars in 

Steegoversloot had neergelegd zodat 
daar in het donker passanten over zouden 
struikelen, en in de Botgensstraat ruiten 
had ingeslagen.  

Maar Willem ontkende dat hij méér had 
gedaan dan die zijde spek verbranden. Hij 
had in de Botkensstraat de ruiten niet 
ingegooid, en geen lawaai en overlast 
veroorzaakt bij het huis van Francen, 

wonend in de Riem. Hij zou zijn moeder nooit in een dronken bui uit haar huis 
hebben gejaagd. En van dat onzedelijk betasten van de vrouw en het 
dienstmeisje van de herbergier, daar was niets van waar. Er zou ook nog een 
meisje in de Sarisgang onzedelijk zijn betast en geknuffeld, maar ook dat zou 
niet door Willem zijn gedaan.  Hij werd niet geloofd. Integendeel. Schout 
Adriaen van Blijenburgh overwoog als eiser dat Willem een feestbeest was die 
zijn tijd verdeed met drinken en ´s nachts rottigheid uithalen.  
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(vervolg Creatief vonnis) 
“… overmits syne groote ongeregeltheyt van drincken ende klincken , d eene 
herberge uut ende d ander inne, ende by nacht achterstraeten te loopen (1). “ 
Het vonnis was creatief. Willem zou gedurende een heel jaar niet meer in een 
herberg aangetroffen mogen worden. Ook zou hij ´s avonds niet zonder 
lantaarn op straat mogen worden aangetroffen (2).  
Zou blijken dat hij toch ergens in de stad gedurende dat jaar in een herberg 
zou drinken, dan zou hij voor een jaar uit de stad worden verbannen.   

Bron.  
Regionaal Archief Dordrecht.  Oud Rechterlijk Archief Dordrecht. Gerecht van 
Dordrecht 1450 – 1811, nummer toegang 9, inventarisnummer 167, dd. 1 en 
6 Januari 1596, fol. 162 t/m 163 verso.   
(1) Achterstraeten loopen: Ongezien sluipen, wat inbrekers en dieven deden.  
(2) Zonder licht op staat lopen: In die tijd was er nog geen openbare 
straatverlichting. Burgers die ´s avonds op straat liepen hadden natuurlijk een 
lantaarn bij zich om zich bij te lichten. Alleen dieven en inbrekers slopen door 
het donker. 

Voor de bezorgers 
Op veler verzoek de data wanneer de bladen worden gebracht. 

Op veler verzoek de data waarop u 
uiterlijk het blad kunt verwachten 
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SPROOKJESPUZZEL 
Links boven beginnen. Bij het antwoord de letter linksboven in het hokje 
invullen en de pijl geeft de volgende vraag aan. Alle letters samen geven twee 
toepasselijke woorden aan. U kunt de oplossing opsturen aan de redactie  
vóór 10 maart. 
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Alles wat over ons geschreven is 
 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 

Jezus, de haard van Uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Dit is Uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die Uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 
Willem Barnard 
Lied 556 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 312 

(What?......O dat!) 

Zo, de kogel is door de kerk, ik heb een smartphone. Zoals ik al vreesde had 
het heel wat voeten in de aarde. Hoewel ik precies wist wat ik wilde kwam er 
nog van alles bij, zoals een abonnement, een hoesje, een oplader en 
toestemming om m’n 06-nummer over te zetten. Leuk is dat bijna alles in 
verkleinwoorden wordt uitgedrukt. Een hoesje, een abonnementje, een 
kabeltje, een opladertje, een appje. Het zal wel ter geruststelling zijn maar is 
aan mij niet besteed.  Met die hele reutemeteut waren we zo’n 5 kwartier zoet. 
En als je dan thuiskomt gaat het echte werk pas beginnen want hij moet 
geïnstalleerd worden. Als je nu bedenkt dat ik al flink zenuwachtig ben als ik 
een nieuwe waterkoker heb, dan kun je ongeveer inschatten hoe ik er aan toe 
ben met zo’n telefoon. Eerst moet hij aangesloten worden op de wifi en daarbij 
heb je een wachtwoord nodig. Tja, is er tegenwoordig nog leven zonder 
wachtwoord? Een telefoontje naar mijn neef bracht licht in de zaak. Daarna 
moest de zaak geconnected worden met google wat ook weer een 
wachtwoord vereiste. Het leek allemaal goed te gaan tot ik de volgende dag 
iets verkeerd deed en de hele smartphone zodanig vastliep dat er niets meer 
mee te beginnen viel. Gedachtig de twee mobieltjes die ik ooit eerder de 
vernieling in had gedraaid, steeg er een lichte paniek in mij op. Ik belde 
opnieuw mijn neef maar die kon op afstand (hij woont tegenwoordig in 
Drente) ook niet gewaarworden wat er schortte. Hij trachtte mij gerust te 
stellen, hetgeen jammerlijk mislukte. Plots schoot me te binnen dat er 
beneden op het prikbord een papier hing waarop een  gepensioneerde ICT-er 
zich aanbiedt voor allerlei digitale ellendigheden, dus heb ik die gebeld. 
Dezelfde middag was hij paraat en gelukkig kreeg hij de zaak na enig resetten 
weer draaiend want ik had hem zogezegd vakkundig in elkaar gedraaid (die 
telefoon, niet de ICT-er). De ICT-meneer heeft ook nog “even” een paar apps 
en een beveiliginkje geïnstalleerd en daarna moest hij een paar uur updaten 
(de telefoon, niet de ICT-er) maar dan heb je ook wat. Ik kan nu zelfs 
whatsappen. Gerust ben ik er echter nog niet op want hij zit nog vol 
verrassingen (die telefoon, niet de ICT-er). En verrassingen zijn niet mijn 
sterkste kant. Eén verrassing is voor mij genoeg om drie dagen van slag te zijn, 
dus loop ik met toegenepen billen rondom die smartphone en hoop dat hij me 
geen trucjes gaat flikken. In ieder geval heb ik nu een “mannetje” om me te 
helpen. Ik ben alleen vergeten zijn naam te vragen. 
 
Cobi Fontijn 
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VRAAG  &  ANTWOORD 

De eerste vraag ging over de voorplaat van ons contactblad  ONTMOETING.  
Dit hele oude tabakswinkeltje vinden we halverwege de SPUIWEG hoek 
Azijngang.  Het staat leeg en over de hele gevel is houtrot te zien.  
De tweede vraag is de PUZZEL met de oplossing HOESTDRANK. 

Tot nu heb ik 4 inzendingen van het februarinummer, van Mw. Roos en Mw.  
De Ronde, Mw. Hopma, Mw. v.d. Veer. Na loting gaat het prijsje naar 
Mw. G. van der Veer. 

Dan de antwoorden van de Bijbelvragen:  
1. Ze vonden de wetten van Mozes  
2. De Perzische koningen waren Darius en Cyrus ( Kores) 
3. Tobias 
4. Zwaluwen en mussen 
5. Jezus Christus 
6. De Romeinen 
7. In het nieuwe Jeruzalem ( openbaring) 

Hier volgen de nieuwe vragen: 
1. Hoe oud was Jozef toen hij in Egypte onderkoning werd? 
2. Hoeveel betaalde koning OMRI voor de berg Samaria ( 1 kon 16)  
3. “MENE MENE TEKEL UFARSIN” , wat betekenen deze  woorden? 
    (Daniël)                                                                                                      
4. Wat gebeurde er met het gevangen leger van de ARAMEEȄRS in 
    Samaria  ( 2 Kon 6)  
5. Wie werden in een droom gewaarschuwd voor koning Herodes  
6. Wie heeft Petrus uit de gevangenis bevrijd (Hand) 
7. Paulus ziet in een droom een man aan de overkant van het water.  
    Naar welk land wordt hij geroepen? 

Cobi Fontijn heeft weer een leuke sprookjespuzzel gemaakt. Ook hiervan 
verwachten we een oplossing.   
De winnaar ontvangt een VVV-bon !                                                            

Veel plezier, Wil.  
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OP DE VENSTERBANK 

 
Veel planten worden van de ene naar de 
andere familie “verhuisd”. Zo kies ik ditmaal 
voor een plant die, zoals meerdere, een 
Nederlandse naamsaanduiding heeft. Het is 
de “Mozes-in-het-rieten-mandje”. Deze 
benaming is gebaseerd op de bloeiwijze. 
Haar Latijnse naam is verhuisd van RHOEO 
DISCOLOR naar TRADESCANTIA 
SPATHACEAE in de familie Commelinaceae. 

Op het eerste gezicht lijkt deze plant op een 
kruising van een Bromelia en Dracaena. Ze 
is afkomstig uit de tropische gebieden van 
Amerika. 

De lange lancetvormige bladeren staan in 
rozetvorm en zijn donkergroen aan de bovenkant en paars van onderen. De 
kleine bloemen staan in schelpvormige schutbladeren, die in “mandjes” in de 
bladoksels zitten. 

De verzorging is niet moeilijk. 
Ze verlangt, als van tropische oorsprong, een hoge luchtvochtigheid op een 
lichte standplaats niet in de felle zon. 
In de zomer geeft u haar matig water en sproeit u haar regelmatig. In de winter 
minder water, waarbij de kamertemperatuur niet onder de 15ᵒ C mag komen. 

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  
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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 



  

 
 

 
 


