
 1 

 

  

 Afdeling Dronten November 2020 28e jaargang nr. 9 

 

Van de voorzitter 

In de nieuwsbrief die voor u ligt wordt aandacht besteed aan diverse actuele on-

derwerpen.  

• Wij gedenken de overleden leden van het afgelopen jaar. 

• Dankdag voor gewas en arbeid.  

• De impact van het coronavirus voor PCOB Dronten.  

• De vrijwilligers van PCOB Dronten. 

• De spaarpot van Lief en Leed. 

• De ledenmiddagen worden afgelast. 

• Herhaling oproep voor uw mailadres 

Onze gedachten bij de overleden leden 

PCOB Dronten herdenkt de leden welke het afgelopen jaar zijn overleden. Wij den-

ken aan de nabestaanden. Mogen zij de kracht, troost en liefde van onze Here God 

ervaren tijdens de dagen van gemis en verdriet. De volgende woorden van Marinus 

van de Berg mogen daarbij tot steun zijn. 

Terwijl ik je mis 

“Terwijl ik je mis, gedenk ik je. Terwijl ik je mis, vier ik je 

naam. Terwijl ik je mis, noem ik je naam. Je naam noe-

men, geeft mij lucht. Terwijl ik je gedenk, dank ik je. Om 

wie je was, om wie je nog bent. Terwijl ik je dank, je ge-

denk, je vier, je mis. Zoek ik mijn weg, verder.” 

Een spreuk  

Ik zag vanochtend de liefde van God in de spiegel !!! 

En toch… 

Onlangs bezocht ik met een vriendin het graf van haar 
man. Het was een onverwacht mooie herfstdag met een 
lekker zonnetje en weinig wind. 
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Een verademing na de vele regendagen die eraan voorafgingen! 
Op de begraafplaats kleurden de bomen van groen naar rood en goudgeel en de 
vogels lieten zich horen. Verrassend in de herfst! 
Even later was er nog een verrassing: Stevig tegen de afdekplaat van het graf 
aangedrukt stond een rij prachtige goudkleurige paddenstoelen. Een onverwacht 
en bijzonder cadeau van de natuur. 
Omdat ik mijn telefoon bij de hand had maakte ik er een foto van die ik ’s avonds 
aan haar appte. 
Tot mijn verbazing zag ik toen pas dat in de afdeksteen de wolken werden 
weerspiegeld.  
Dat hadden we ’s middags toen we ons zo verwonderden over de paddenstoelen 
niet eens gezien.  
Ik moest denken aan het gedicht hieronder waarin heel mooi wordt gewezen op de 
kleine wonderen om ons heen die je kunt ontdekken als je iets verder kijkt dan het 
hier en nu. 
Deze dagen in de herfst zijn vaak somber, de coronatijd maakt het leven zwaar en 
soms ook eenzaam. 
En toch …. Voor wie goed kijkt en het wil zien, is er iedere dag iets moois en lichts 
te vinden.  
Misschien zet het gedichtje van Han G. Hoekstra (1906-1988) u op het spoor om ze 
te ontdekken. 
Ik wens u deze mooie, lichte momenten toe van harte toe. 
Truus Reinhoudt 
 
De wonderen  
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken. 
Misschien wel aan de trekvogels die trekken, 
of aan de klimroos, of het fluitenkruid,  
of aan het vliegtuig, sneller dan ’t geluid,  
aan de giraffen met hun lange nekken… 
de wonderen zijn de wereld nog niet uit,  
ontdek het maar en zoek op alle plekken, 
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid, 
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,  
de zon die uit de regen kleur kan wekken. 
Luister en kijk! Ontdek wat het beduidt: 
de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 
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Dankdag voor gewas en arbeid (woensdag 4 november 2020) 

PCOB Dronten staat met dankbaarheid stil bij de Dankdag voor gewas en arbeid. 

Dankbaar voor datgene in ons leven mogen ervaren. Maar ja, het coronavirus heeft 

ons dagelijks leven op zijn kop gezet. Het gewone hebben wij achter ons gelaten en 

daarvoor in de plaats is het ongewone gekomen. Of wordt “het nieuwe” gewoon. 

In de Bijbel lezen we: “en wordt niet ongeduldig in tijden van tegenspoed”. “Wij 

sporen u aan, broeders en zusters, iedereen, die zijn dagelijks werk verwaarloost, 

terecht te wijzen, de moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken, 

met iedereen geduld te hebben”. PCOB Dronten is dankbaar omdat de leden elkaar 

aandacht geven. De contacten via telefoon, het bezoekje aan de deur, de verjaar-

dagskaart, het bloemetje bij een bijzondere gelegenheid.  

Ik citeer enkele verzen van lied 718 (liedboek zingen en bidden). 

God, die leven hebt gegeven 

God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we 

U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood. 

Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden ’t woord 

van uw genade opgaan, sterk en vrij.  

De impact van het coronavirus voor PCOB Dronten 

PCOB Dronten ondervindt ook de gevolgen van de maatregelen welke de overheid 

de bevolking oplegt om verspreiding van het virus te voorkomen. En het dient ge-

zegd te worden, alle leden van PCOB Dronten behoren bij de risicogroep. Het is dus 

gerechtvaardigd dat het bestuur het besluit heeft genomen om alle activiteiten stil 

te leggen. De ledenmiddagen van maart t/m juni 2020 zijn vervallen. Het bestuur 

heeft begin september het besluit genomen om ook de ledenmiddagen in septem-

ber t/m november 2020 af te zeggen. De kerstviering wordt momenteel voorbereid. 

Afhankelijk van de omstandigheden zal blijken of deze kan doorgaan. Het bestuur 

moet ook rekening houden met de maatregelen welke het zalencentrum Open Hof 

heeft genomen en mogelijk nog moet nemen. Het bestuur zal u blijven informeren. 

De spaarpot van LIEF en LEED 

Als gevolg van het afgelasten van de ledenmiddagen wordt niet gecollecteerd voor 

de “Lief en Leed” kas. De bodem van deze spaarpot is in zicht. U kunt in plaats van 

iets in een collectezak te doen ook een bijdrage overmaken op de rekening van 

PCOB Dronten. Rekeningnummer: NL74RABO0348168098 t.n.v. PCOB, afdeling 

Dronten (onder vermelding van Lief en Leed). Bij voorbaat heel veel dank.  
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Ledenmiddagen afgelast!!!!! En de kerstviering? 

In de nieuwsbrief september 2020 heeft u een overzicht gelezen van de ledenmid-

dagen in het seizoen 2020-2021. Afgelast zijn:  

22 september 2020: Oude muziekinstrumenten uit de Bijbel 

20 oktober 2020: Eer aan de planeet die aarde heet 

17 november 2020: Pyramide van Austerlitz 

De onderwerpen schuiven door naar seizoen 2021-2022. 

De geplande ledenmiddagen op 19 januari 2021, 16 februari 2021 en 20 april 2021 

zijn nog niet afgelast. Begin november 2020 en januari 2021 zal het bestuur daar-

over een beslissing nemen.  

De kerstviering is gepland op 15 december 2020. Het bestuur heeft de voorberei-

dingen gestart. Uiteraard is de mogelijkheid aanwezig dat deze activiteit afgelast 

moet worden. 

Herhaling oproep voor uw mailadres 

Het bestuur verzoekt u om uw mailadres door te geven. Het bestuur hecht er veel 

waarde aan om in voorkomende gevallen u een bericht te kunnen sturen. In deze 

onzekere tijd is het van belang dat het bestuur u snel en eenvoudig kan bereiken. 

Wilt u daaraan uw medewerking geven, stuur dan een mail naar onze secretaris 

Truus Reinhoudt. Het adres is: reinhoudt@solcon.nl 

Tot slot 

De overheid heeft, naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus, de 

maatregelen uitgebreid. De mobiliteit van de bevolking wordt verder beperkt. Deze 

ongewone coronatijd geeft verdriet. Vooral onder de groep kwetsbare ouderen. 

Spontaan bij iemand op bezoek gaan is niet altijd mogelijk. De 1,5 m afstand houden 

en een mondkapje dragen zijn niet uitnodigend. De verzorging- en verpleeghuizen 

hebben het bezoek van familie tot een minimum beperkt. Er zijn momenten dat 

een mens met verdriet en gemis zich eenzaam voelt. Zijn of haar verhaal met een 

ander delen kan bevrijdend zijn. Alleen maar luisteren naar het verhaal is een bron 

van troost. In het woord troost zit ook iets van trouw, vertrouwen, vertrouwelijk-

heid. Troost bestaat uit nabijheid, betrokkenheid. Juist ook nu is dat belangrijk. 

Houd vol met aandacht geven, met contact zoeken en laten weten dat je aan ie-

mand denkt. Voor veel mensen is dat moeilijk, want het leven van alle dag neemt 

je snel weer in beslag. Dat terwijl de dagen en weken voor een oudere eindeloos 

lang kunnen duren. Zoek regelmatig contact. En het zijn de kleine dingen die het 

mailto:reinhoudt@solcon.nl
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doen. Alleen al de vraag “Gaat het een beetje”, geeft het gevoel: “Er wordt aan mij 

nog gedacht”. 

Herfst (uit liedboek Zingen en bidden in huis en kerk) 

De blaren vallen, vallen als van ver, als welkten in de hemel verre tuinen; ze vallen 

met ontkennende gebaren. 

En in de nachten valt de zware aarde uit alle sterren in de eenzaamheid. 

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. En kijk je naar de andere: het is in alle. 

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen oneindig teder in zijn handen op.  

(Rainer Maria Rilke)  
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 Rijbewijskeuring starten, verlengen en/of medische keuring 

De eerstvolgende keuringen in Dronten zijn op 27 okt, 11 nov, 24 nov en 9 dec 

in Zalencentrum Open Hof. De keuring kost € 45,-. Denkt u eraan dat u zich alleen 

kunt legitimeren met een geldige legitimatie, dus niet met het verlopen rijbewijs! 

En… neemt u uw pasje mee om de korting van € 5,- te verkrijgen! Vraag mij er om 

als ik het u vergeet te vragen. Voor een afspraak belt u 06-20670105 of 06-

10329560 op werkdagen tot 17.00 uur. Voor informatie kunt u ook terecht via deze 

telefoonnummers of via de website www.rijbewijs-keuring.com. 

Met vriendelijke groet, 

Bea Schultze 

06-10329560 / 06-20670105 

www.rijbewijs-keuring.com 

 

De vrijwilligers van PCOB Dronten 

Het bestuur van PCOB Dronten wordt door een groep vrijwilligers bijgestaan. De 

contactleden onderhouden het contact met de leden bij een bijzondere gebeurte-

nis. De bezorgers bezorgen iedere maand (regen en zonneschijn) het magazine en 

nieuwsbrief. Ook moeten genoemd worden, de distributeur, de redacteur en de 

drukker. In een normale tijd organiseert het bestuur een gezellige bijeenkomst als 

dank voor hun tomeloze inzet. In deze abnormale tijd met corona is dit niet moge-

lijk. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers van harte! 

De Contactleden 

De contactleden zijn in deze coronatijd de ogen en oren van PCOB Dronten. In 

maart zijn alle activiteiten van de PCOB abrupt gestopt om besmetting te voorko-

men. Het werk van de contactleden werd stilgelegd. De contactleden zijn vrij snel 

gestart met de belronde in hun wijk. Een kaart voor de verjaardag werd bezorgd. 

Een bosje bloemen werd aan de deurknop gehangen. Dankzij de contactleden is 

aandacht gegeven aan de leden. Veel dank!!! Deze contact momenten zal nog enige 

tijd (??) op deze wijze blijven plaatsvinden.  

In onderstaand schema zijn de contactleden vermeld. 

  

http://www.rijbewijs-keuring.com/
http://www.rijbewijs-keuring.com/
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Wijk Naam Tele-

foon 

Locatie wijk en straatnamen 

1 + 1A 

 

Mw. J. Veldman 315561 Bungalowwijk ten westen de Zuid 

Kop van ’t Ruim en Tussendek 

2 Mw. N. Boer 310339 Oud Dronten ten noorden de Boeg 

3A Mw. A.J. Arkenbout 383831 Het Spectrum, alle appartemen-

ten 

3 Mw. Mulder-van Mete-

ren 

311654 De Wolken, Het Zenit, Noorder-

licht 

4 Mw. D.C. Noordermeer 339925 Omgeving ten oosten en westen 

van de Fazantendreef 

5 

 

Vacant  Omgeving Lancasterdreef en 

Langstraat. Ten zuiden van het 

Dronterpad(fiets), ten oosten van 

de Zuid, ten westen van de Fazan-

tendreef.  

6 en 14 

 

Mw. J. Meijer 315469 Omgeving Manegelaan en Con-

courslaan, ten zuiden Dronter-

pad(fiets), Colijnweg 

7 Mw. K.G. Habekotté 312139 De Regenboog en Woonark de 

Tros en Lijzijde. 

8 Vacant  Oud Dronten ten noorden Werf-

straat. Omgeving Oeverloper en 

Morinel 

9 Hr. en mw. van Slooten  322371 Swifterbant 

9 Vacant  Swifterbant 

10 en 11 Mw. T. van Beek 332142 Biddinghuizen 

12 Mw. J.H. Goverse 383703 De Munten ten noorden Lage 

Vaart en Krabbelaarspad ten oos-

ten en westen, ten zuiden winkel-

centrum Noord 

13 en 

13A 

Hr. A.C. Goverse 383703 Dukdalf appartementen, Helling, 

Watersportkade 

15 Mw. M. Verheij 313021 Landmaten 

16 Mw. A. Zevenbergen 312231 Golfresidentie en Ansjovisweg 
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Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de bestuursvergadering van 17 september 2020 

* Voorzitter Arkenbout opent de bijeenkomst met het lezen van een korte over-

denking en een gedicht. Het is de eerste keer na de zomervakantie dat het bestuur 

weer bij elkaar is. 

* We staan stil bij het overlijden van ons bestuurslid Sijmen Nieuwenhuis. Hij is 

geheel onverwacht op dinsdagavond 9 juni overleden. 

Ook is, eveneens onverwacht, KBO-secretaris Frans Wesselink overleden. 

Wij gedenken hen met woorden van Huub Oosterhuis uit lied 961 van het Liedboek: 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

* De agenda wordt vastgesteld, de notulen van de vorige vergadering worden be-

sproken en de post doorgenomen. Er zijn weinig bijzonderheden te melden. Ook de 

PCOB is door de coronapandemie min of meer stilgezet. 

* De penningmeester doet verslag. Er zijn geen bijzonderheden. 

* We besluiten om de ledenbijeenkomsten nog niet te annuleren, maar het per 

keer te bekijken. 

* Vervolgens treffen we voorbereidingen voor een aangepaste kerstviering. 

* Er zijn nu twee vacatures in het bestuur en enkele lief en leed wijken zitten zonder 

een contactpersoon. Er worden enkele namen genoemd… 

* Arie Arkenbout zal tijdens de besloten afscheidsbijeenkomst van Manon Vander-

kaa namens de gezamenlijke afdelingen van Flevoland een VVV-bon aanbieden. 

* De volgende vergadering zal worden gehouden op 14 oktober 2020. 

Truus Reinhoudt 

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus 

en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even iemand te spreken, 

omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-

Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Tel: 030-3400 600. 

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld 

als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang 
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kunnen vinden. Of dat u als vrijwil-

liger nog één-op-één-contact met 

leden kunt hebben. Hoe u in con-

tact kunt blijven zonder risico te lo-

pen. Of gewoon voor een praatje. 

Ook vrijwilligers van NOOM zitten 

aan de telefoon om ouderen met 

een migrantenachtergrond zoveel 

mogelijk in hun moedertaal te 

woord te staan. 

Blijf veilig verbonden 

Als deze periode ons iets leert, dan is het wel dat de kracht van samen misschien 

wel groter is dan wij al dachten. De bereidheid die mensen hebben om elkaar te 

helpen en de inventiviteit die er is om ideeën te ontwikkelen en samen de schou-

ders er onder te zetten is groot. Laten we elkaar stimuleren en uitdagen om on-

danks de corona-maatregelen, te zoeken naar mogelijkheden om veilig en corona-

proof om te zien naar elkaar. En om verantwoorde activiteiten te organiseren. 

Sámen zoeken naar wegen om de activiteiten tijdens de coronacrisis door te laten 

lopen. En natuurlijk, we snappen dat er zorgen zijn, maar met in achtneming van de 

regels kan er veel op een veilige en verantwoorde manier gebeuren.  

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WQyPV-CVzKPEk96YQYtbkWRxc5eMtaSJx1KnV-RSh1I7WTyePDroaKZmZFbJZLlH-R0rbgWGfkZQcY8qQqWtGA/bLZxSbf42ubyFQN
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VVpxC1qRVcMTFQWtOmLV5q9YvoDhhJReFYlDOyjVRD5PGo6pNvEF0qUxVSpIFQdEm9Fy0oY9vOd9iMClAnWwEQ/LK7xD8yWKaM8S6S
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Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-09-2020 t/m 15-10-2020 
Overleden 
28-08-2020: dhr. Hiemstra, De Wolken 13, 8254 AN Dronten 
08-09-2020: mw. M. Simonis-Velden-van Kampen, De Teugel 2, 8256 DA 
Biddinghuizen 

Verhuisd 
21-09-2020: dhr. J. de Graaf en mw. B. de Graaf-Holwerda, De Aalscholver 17 naar 
Watersportkade 33, 8253 ZC Dronten 

Nieuwe leden 
Per 21-10-2020: dhr. J. van Aalst en mw. N. van Aalst-Donker, Het Zichtbord 43, 
8255 HL Swifterbant 

Opzeggingen 
Per 31-12-2020: dhr. D. Lont en mevr. G. Lont-Faber, Lijzijde 251, 8251 LL Dronten 

Lidmaatschap overgezet  
Mw. J.A Westerhuis, Scoutingpad 10, 8256 HD Biddinghuizen gewijzigd in: dhr. A 
Westerhuis, Scoutingpad 10, 8256 HD Biddinghuizen. 

 



  

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. 

mailto:arieadriearkenbout@ziggo.nl
mailto:baakvantoor@gmail.com
mailto:gkoetsier@solcon.nl
mailto:foppesjan@gmail.com
mailto:pdevries@solcon.nl

