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Van de voorzitter  

PCOB Dronten staat aan de start van een nieuw seizoen 2020-2021. Vanaf 

medio maart jl. zijn vanwege het coronavirus geen activiteiten georgani-

seerd. De maatregelen, door de regering uitgevaardigd om het virus in te 

dammen, hebben een grote impact gehad op het functioneren en welbevin-

den van ouderen. Veel is daarover geschreven door de media. Deze tekst 

“van de voorzitter” schrijf ik na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo 

de Jonge op 6 augustus jl. De maatregelen worden aangepast als gevolg van 

de opleving van het virus.  

De afgelopen periode is voor iedereen een abnormale tijd geweest. Thuis 

blijven, geen bezoek ontvangen, de 1,50 m afstand houden, mondkapje dra-

gen in openbaar vervoer, ouderen mochten vanwege de veiligheid vanaf 

07.00 tot 08.00 uur boodschappen doen in de supermarkt. Je geliefde be-

zoeken in het verzorgings- of verpleegtehuis werd niet toegestaan. De uit-

voering van deze maatregel heeft bij ouderen veel verdriet veroorzaakt. Het 

is duidelijk, iedereen probeert naar de normale situatie te gaan. De jongeren 

hebben veel ingeleverd, geen examenfeest, geen festivals. De ouderen heb-

ben eveneens veel moet inleveren. Natuurlijk de gezondheid heeft prioriteit. 

Het bestuur heeft na lang wikken en wegen het besluit genomen om de eer-

ste ledenmiddag van het nieuwe seizoen te houden. Uiteraard met inacht-

neming van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM. 

Elkaar ontmoeten is een belangrijk onderdeel van de vereniging. Tijdens de 

afgelopen periode zijn de wijkcontactleden actief geweest. Er is contact ge-

weest met de leden via telefoon, een kaart, een bezoekje aan de voordeur, 

een bosje bloemen. Het bestuur bedankt allen voor hun inzet. Ontmoeten 
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wil het bestuur graag weer mogelijk maken. De maandelijkse ledenmidda-

gen zijn vastgelegd. Sprekers zijn uitgenodigd. De beheerder van zalencen-

trum Open Hof heeft gezorgd dat de zaal voldoet aan de voorschriften van 

de regering en RIVM. PCOB Dronten neemt maatregelen om de leden te kun-

nen ontvangen. U moet ook voldoen aan de maatregelen. SAMEN DOEN !!! 

is het motto. Om een ontmoeting veilig te organiseren, heeft het bestuur 

uw vertrouwen nodig en u hebt vertrouwen in het bestuur. 

De eerste ledenmiddag van het nieuwe seizoen is op dinsdag 22 september 

a.s. in zalencentrum Open Hof. In deze nieuwsbrief wordt u door de activi-

teitencommissie uitgenodigd en leest u over de inhoud van deze middag.  

 
Opgelet: we moeten met elkaar enkele afspraken maken, zoals… 

• Voelt u zich niet gezond, zoals verkoudheid, hoesten, loopneus, ver-

zoekt het bestuur u om deze bijeenkomst niet te bezoeken.   

• U dient zich op te geven om de ledenmiddag te bezoeken. U meldt 

zich per telefoon aan op vrijdag 18 september 2020 van 13.00 tot 

15.00 uur bij de volgende personen: Truus Reinhoudt – 0321-321390 

of Arie Arkenbout – 0321-383831.  
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• U hebt u kennissen die graag deze middag willen bezoeken, maar 

geen lid zijn van PCOB. Zij zijn van harte welkom. Opgeven bij boven-

staande personen. In overleg met de beheerder van de zaal mag een 

maximaal aantal mensen toegelaten worden. Dit mag u niet weer-

houden om zich op te geven. Entreeprijs € 3,00. 

• Een bestuurslid zal u naar uw plaats in de zaal begeleiden. Onderlinge 

afstand is 1.50 m. Echtparen en samenlevende partners mogen naast 

elkaar plaatsnemen. Het verlaten van de zaal is op aanwijzing van een 

bestuurslid en de maatregelen aangegeven in de zaal.   

• Uw handen ontsmetten bij binnenkomst. Uw jas moet u meenemen 

naar uw plaats. Dus niet achterlaten aan kapstokken.  

• Op aanwijzing van een bestuurslid mag u tijdens de pauze koffie of 

thee afhalen aan het buffet. Houdt u beslist aan de looprichting zodat 

de 1.50 m afstand gerespecteerd wordt.  

• Als u wenst een mondkapje te dragen, is dit toegestaan. Het bestuur 

stelt dit niet verplicht.  

Het bestuur houdt tot 22 september a.s. de ontwikkeling van een eventuele 

tweede golf coronavirus nauwlettend in de gaten. De adviezen van de over-

heid zullen door het bestuur strikt worden nageleefd. Het bestuur houdt dus 

ook rekening met het niet laten doorgaan van deze bijeenkomst. 

Een Woord van bezinning 

Tijdens de afgelopen maanden hebben de maatregelen om het coronavirus 

in te dammen een grote impact onder de ouderen veroorzaakt. Ouderen 

voelden zich eenzaam, verdrietig en alleen. De contacten met onze leden 

geven gelukkig ook een ander beeld. Zij hebben zich ingesteld op de onge-

wone situatie. Maar enkele ouderen hebben het moeilijk gehad en voelden 

zich onzeker om met de omstandigheden om te gaan. De PKN kerk in Neder-

land heeft als slogan “Niet alleen – houd moed”. Op de website van PKN 

Nederland las ik onderstaand lied, misschien kent u het al, maar ik vind de 

tekst toepasselijk in de sfeer van deze nieuwsbrief.  
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Niet alleen  Tekst van Bas Nienes 

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, als een veldbloem in de wei, die van-

daag nog bloeit, stralend, zorgeloos, morgen door de wind verwaait. 

Als de bloem verwelkt, als het gras verdort, als de angst ons overmant, dan 

vertel ik jou, dan vertel jij mij: “We zijn veilig in Gods hand.” 

Je bent niet alleen, Ik loop met je mee. Dan ben je wel verdrietig, maar je 

bent niet meer alleen. En is het vandaag mijn beurt om sterk te zijn: morgen 

ben jij het misschien die mij op handen draagt. 

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. Ik geef je mijn ogen die kijken 

zonder vragen. Al zijn we gescheiden door muren en ramen: ik kijk zonder 

angst, mijn hart raakt je aan. 

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, want zo heeft Hij ons gemaakt. Zo 

ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, want Hij gaf ons aan elkaar.  

Niet alleen – houd moed 
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Manon VanderKaa verlaat KBO-PCOB 

Per 1 oktober a.s. verlaat Manon VanderKaa seniorenorganisatie KBO-PCOB. 

Zij was vanaf begin 2017 directeur van de federatie KBO-PCOB. U kent haar 

bijdrage in het KBO-PCOB magazine, en vooral haar optreden in de media, 

zoals dagbladen, praat programma’s via de televisie en radio. Voor KBO-

PCOB was zij een graag geziene persoon in politiek Den Haag. De belangen-

behartiging was bij haar in kundige en goede handen. Het bestuur van PCOB 

Dronten betreurt haar vertrek. Anderzijds heeft het bestuur van PCOB Dron-

ten begrip voor haar beslissing om een nieuwe uitdaging op het gebied van 

belangenbehartiging op te pakken. Persoonlijk heb ik Manon goed leren ken-

nen in mijn functie als ledenraadslid voor Flevoland. Ik heb ervaren dat zij 

veel belangstelling toonde voor de verenigingen van KBO en PCOB in Flevo-

land. 

Het bestuur van PCOB Dronten is Manon VanderKaa veel dank verschuldigd, 

neemt node afscheid van haar en wenst haar veel succes en arbeidsvreugde 

in haar nieuwe functie. 

Sieb Burgstra, bezorger van magazine en Nieuwsbrief 

In de nieuwsbrief van juli/augustus is beschreven op welke manier de 

nieuwsbrief tot stand komt en wordt bezorgd bij de wijkbezorgers. Maar dan 

komt het… het is bedoeld voor de leden van de PCOB en moet nog aan huis 

worden bezorgd. 

Gert Koetsier heeft beschreven dat de laatste dinsdag van de maand (10 keer 

per jaar) de tasjes worden klaar gemaakt met per wijk het aantal magazines 

en nieuwsbrieven wat nodig is. 

Op die bewuste dinsdag houden wij, mijn vrouw en ik, er rekening mee dat 

Gert langs komt met het tasje. Op een gegeven moment stopt er voor de 

uitrit een grijze auto, een stationcar van een bekend Zweeds merk. Het duurt 

niet lang of er stapt een man uit met een zelfde haarkleur als de auto. Hij 

duikt in de auto en komt met een tas bij ons aan de voordeur, belt aan en 

geeft een redelijk zware tas af met ongeveer 25 magazines en 
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nieuwsbrieven. Een kort praatje en Gert gaat weer verder naar het volgend 

adres. Als we niet thuis zijn dan weet Gert wel een plekje te vinden om de 

tas achter te laten.  

De inhoud van deze tas is bedoeld voor leden van de PCOB in wijk 12, ook 

wel wijk De Munten en De Gilden genoemd. Naast de magazine en nieuws-

brieven zit ook een lijst met namen en adressen van PCOB leden. Vóór het 

bezorgen ga ik de lijst controleren op eventuele wijzigingen. Het is het ge-

bied vanuit Dronten centrum over De Knip, het “Over Jordaanse” noemen 

wij het ook wel. 

Het gaat van Philipsdaalder, Arendschelling en Braspenning naar de Gilden-

buurt. Daarna via het winkelcentrum in Dronten-west naar de Eurosingel, 

Mark en Drachme. Mijn laatste adres is aan de Eurosingel. Bij het afgeven 

van bijna de laatste magazine en nieuwsbrief word ik ontvangen met een 

kop koffie en Groninger koek. Dan bezorg ik nog één adres, wel belangstel-

lend maar nog geen lid van de PCOB. Daarna breng ik het tasje direct weer 

naar Eurosingel 200. 

Het bezorgen aan huis gaat via de brievenbus, soms tref ik iemand in de tuin 

of bij huis en geef het af. Het coronatijdperk is geen probleem geweest, de 

“oudjes” bleven meestal toch binnen. Bezorgen met de auto is moeilijk van-

wege de grootte en uitgestrektheid van deze wijk. Fietsen is de meest ge-

schikte manier om rond te brengen. Als ik thuis kom heb ik ongeveer 13 ki-

lometer gefietst om alles rond te brengen en ben ongeveer twee uurtjes van 

huis. 

Leden van de PCOB / KBO en belangstellende worden van harte uitgeno-

digd op dinsdag 22 september 2020 in Kerkcentrum De Open Hof Dronten 

Jaap Bönker, studeerde Theologie en is gefascineerd door de wereld van het 

Oude Testament. Tijdens zijn reizen ontstond een bijzondere hobby: het ver-

zamelen van voorwerpen die in de Bijbel genoemd worden. 
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Als een ware verhalenverteller brengt hij je terug in de tijd van Abraham en 

vertelt hij over het leven en brengt oude muziekinstrumenten uit Israël mee 

om te laten luisteren. 

 
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 

Entree: € 3,00 

Vervoer: Dineke Noordermeer T 339925 (indien u zelf geen mogelijkheden heeft)  

Welkom terug! 

Het is met grote dankbaarheid dat Herman Rodenburg, bezorger van het 

magazine en de nieuwsbrief in Swifterbant, het bestuur heeft laten weten 

dat hij na een ziekte periode van een paar jaar de bezorging voor Swifterbant 

weer op zich kan nemen. 

Herman ziet dit als een Godswonder en het PCOB bestuur is met hem dank-

baar voor zijn terugkeer. 

Tijdens zijn afwezigheid hebben de Swifterbantse bestuursleden de bezor-

ging van de magazines verzorgd.  

Wij hebben dit met plezier gedaan, maar dragen het stokje nu graag weer 

over. 

Van harte dus: welkom terug!  

Truus Reinhoudt 
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Jaarprogramma PCOB 2020/2021  

Wanneer Onderwerp Door wie 

22 september  Oude muziekinstrumenten uit de 

Bijbel 

Jaap Bönker, spreker/ 

schrijver 

20 oktober Eer aan de Planeet die aarde heet Dhr. A. Koopman, geo-

loog 

17 november Pyramide van Austerlitz  

Rijksmonument m.b.t. de Slag bij 

Waterloo 

Gert Lamers, gids 

19 januari IJsseloog in het Ketelmeer Janco Portijk, senior ad-

viseur District Noord, 

Rijkswaterstaat 

16 februari De helpende hand  Eva Vriend, historicus en 

journalist en schrijfster 

20 april Ontmoetingen in Iran Jan Henk Hamoen, eme-

ritus predikant 

PCOB LEDENVERGADERING 2020 

Zoals bekend is de PCOB ledenvergadering die in maart 2020 gehouden zou 

worden door de corona uitbraak niet doorgegaan. 

Nu is het zo dat iedere afdeling verplicht is om jaarlijks een algemene leden-

vergadering te houden en het landelijk bureau adviseert dan ook om deze 

vergadering alsnog telefonisch of elektronisch onder de leden te houden. 

Uitstellen mag ook, maar daarvoor geldt een periode van 4-6 maanden. 

Uw bestuur ziet een telefonische of een elektronisch ledenvergadering niet 

zitten en heeft daarom het besluit genomen om de ledenvergaderingen van 

2020 en 2021 te combineren. 

Mocht u daartegen bezwaar hebben dan kunt u dat aan het bestuur laten 

weten en zullen we het besluit zo nodig heroverwegen. 
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Verder: 

Momenteel zijn de mailadressen van 

een aantal leden bij het bestuur be-

kend. Het zou fijn zijn als alle mail-

adressen bekend zouden zijn zodat we 

u in voorkomende gevallen een mail 

kunnen sturen. 

Als u over een mailadres beschikt en u 

twijfelt er aan of dit bij het PCOB be-

stuur bekend is, stuur dan binnenkort 

eens een mail naar een van de be-

stuursleden, dan voegen we uw adres 

toe aan de bestaande lijst. Uiteraard wordt dit adres alleen gebruikt voor de 

PCOB! 

Truus Reinhoudt 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-06-2020 t/m 15-08-2020 
Overleden 
11-06-2020: mw. J. de Weerd-Toering, De Bredase Hunt 22, 8252 JX Dronten 

Verhuisd 
Dhr. J.C. Mulder, Lijzijde 169, 825LL Dronten naar Wooncentrum Coloriet de 
Regenboog, De Oost 55, 8251 CS Dronten. 
Mw. W. de Jong, De West 1, 8251 ST Dronten naar De Regenboog 493, 8254 
AH Dronten 

Nieuwe leden 
10-06-2020: dhr. W.A. Kruysdijk en mw. M. Kruysdijk-Drok, Zwanebloem 60, 
8255 KL Swifterbant. 
15-07-2020: mw. M. Diender-Kalter, Wulk 1, 8255 BG Swifterbant 

Bedankt 
31-12-2020: mw. M. E. Wennink, Duifkruid 24, 8255 KJ Swifterbant 
31-12-2020: mw. I de Graaf, Galjoenstraat 115, 8251 XW Dronten 
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KBO-PCOB is Zomerbellijn voor senioren gestart 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is een 

speciale Zomerbellijn voor senioren 

gestart. De lijn is er voor ouderen die 

om een praatje verlegen zitten, be-

hoefte hebben om hun verhaal kwijt 

te kunnen, of zomaar even wat gezel-

ligheid zoeken. 
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Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Nu de zomervakanties zijn be-

gonnen, merken we dat veel senioren contact met anderen missen. De kin-

deren en kleinkinderen zijn op vakantie, de huishoudelijke hulp is ook een 

paar weken vrij. Mensen voelen zich dan snel eenzaam of willen gewoon 

even tegen iemand aan praten. Voor deze mensen hebben we de Zomerbel-

lijn in het leven geroepen.” 

De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met donderdag van 10 uur 

tot 13 uur te bereiken op 030 3400 680. 

Rijbewijs verlengen en medische keuring 

De eerstvolgende keuringen in Dronten zijn op 09-09, 22-09, 14-10 en 27-10 

in Zalencentrum Open Hof. De keuringen kosten vanaf 1 september € 45.-. 

Denkt u eraan dat u zich alleen kunt legitimeren met een geldige legitimatie. 

U mag doorrijden op uw verlopen rijbewijs maar u mag zich er NIET mee 

legitimeren. U kunt zich ook niet meer mee legitimeren in het ziekenhuis als 

u daar moet zijn voor een onderzoek of iets dergelijks! Zorg ervoor dat u uw 

paspoort of ID-kaart bij zich heeft! Het afsprakennummer voor Dronten is 

06-20670105 en 06-10329560.  

De keuringen in Lelystad vinden plaats in De Dukdalf. Deze keuringen zijn op 

10-09 en 08-10 u kunt zich aanmelden via het afsprakennummer. Het af-

sprakennummer voor Lelystad is 06-58857737. 

En natuurlijk krijgt met op vertoon van het pasje € 5,- korting. 

Voor meer informatie zie www.rijbewijs-keuring.com  

Met vriendelijke groet, 

Bea Schultze 

06-10329560 / 06-20670105 

www.rijbewijs-keuring.com 

 

http://www.rijbewijs-keuring.com/
http://www.rijbewijs-keuring.com/


  

COLOFON 

Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831 

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl 

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant 

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl 

Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405 

E: baakvantoor@gmail.com 

Bank: NL74RABO0348168098 

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten 

Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925 

Voor vervoer 

Lid Swb: Vacant 

Lid Bdh: Vacant 

Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560 

E: www.rijbewijs-keuring.com 

Belastingadviseurs: Distr. Maandblad en Nieuwsbrief: 

Hr. S. Burgstra, T: 313667 Dhr. G. Koetsier 

Hr. M. den Braber, T: 321929 Eurosingel 200 

Hr. Y. Hoekstra, T: 313028 T: 337175 

Hr. J. Langendoen, T: 321550 E: gkoetsier@solcon.nl 

Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon 

Ledenadministratie: 

Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com 

Commissie Lief en Leed: 

Vacant 

Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431 

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand. 
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