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Van de voorzitter 

2021 wordt het jaar van de hoop 

De laatste dagen van het jaar 2020 liggen alweer enige weken achter ons. Waar in 

elk normaal jaar de dagen tussen kerst en oud en nieuw in een waas van familie-

verplichtingen en eindejaar borrels voorbijsnelt, was er stilte. Geen knallen aan het 

eind van het jaar. Maar wel: véél tijd om op het woelige jaar terug te zien. Meestal 

zeggen we als een jaar is afgelopen, een gelukkig nieuwjaar! Iemand wenste mij 

gelukkig (een) nieuwjaar. Het geeft aardig aan hoe we erbij zitten. Gelukkig dat we 

2020 achter ons mogen laten. Gelukkig dat 2021 er is. Gelukkig het vaccineren kan 

beginnen. En gelukkig dat we nu weer vooruit kunnen kijken. Gelukkig (een) Nieuw-

jaar. 

Met Pasen – aan het begin van de eerste golf coronabesmettingen, ontving ik een 

kaart met een tekening. Een tekening met bloemen en zonnen, in vier kleuren. Er 

stond geschreven “Het komt goed”. Dat was voor mij Pasen. Geloven dat er een 

goede God is die ons opricht. Een God van bloemen en zonnen. Geloven is geloven 

dat het goed komt. Hoe dan ook. 

Zo laten we dan ook 2020 achter ons. We vonden het een zwaar jaar, maar we 

leerden ook. Het donkerste moment is vlak voor de zon opkomt. En die gedachten 

geeft moed. Juist als het donker is mogen wij uitzien naar licht. Naar een God die 

ons opricht. Laten we dus moed houden, en hopen en vertrouwen. Laten we pro-

beren er voor anderen te zijn. En laten we volhouden. Want er is een God van bloe-

men en zonnen. En het komt goed. Gelukkig (een) Nieuwjaar. 

Er is zó veel gebeurd dat mijn oren er nog van suizen. Wat zijn we, op onze ander-

halve meter, door een hoop, emoties heen gegaan. Het was een jaar van verdriet, 

om iedereen die ons is ontvallen en om alle plannen die aan diggelen gingen. Het 

was ook een jaar van woede, om die stomme maatregelen, en op hen die zich daar 

vervolgens niets van aantrokken. Maar bovenal was 2020 een jaar waarin we onze 
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angsten onder ogen kwamen. Angst om ziek te worden, of zonder het door te heb-

ben je oma te besmetten. Angst rond persconferenties, waarin de regels opnieuw 

werden aangescherpt. Angst voor een tweede, en vervolgens een derde golf. Voor 

mutaties, r-waarden en besmettingscijfers.  

Er is ook angst op werkgebied. Denk aan de bedrijven, de horeca, de werkenden, 

de winkeliers, de kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs en de studen-

ten. De angst om je baan te verliezen, of om je personeel te moeten ontslaan. Om 

nooit meer terug naar kantoor te mogen. Om goed te functioneren, omdat je tege-

lijk ook voor de kinderen moet zorgen en begeleiden bij het online huiswerk maken. 

Angst om online te vergaderen. En bovenal: de angst dat werk nooit meer hetzelfde 

zal zijn als vroeger. Het is te begrijpen dat u zorgen hebt om uw volwassen kinderen 

en kleinkinderen welke een moeilijke tijd doormaken in deze ongewone tijd.  

Als 2020 het jaar van de angst was, laat 2021 dan het jaar zijn van de hoop. Er 

gloort gelukkig licht in de verte. Er is een vaccin, dat ons verlost van de ravage van 

COVID-19. Hoop dat er na de lange winter een lente aanbreekt die nog feestelijker 

is dan normaal. Dat we elkaar weer van iets dichterbij bekijken mogen, en niet meer 

hoeven te schrikken als er iemand in de supermarkt iets te dichtbij komt. Hoop dat 

we op onze anderhalve meter wat meer vrijheid zullen terugkrijgen. Hoop dat we 

met onze dierbaren deze ellende ongeschonden achter ons kunnen laten. En mis-

schien, héél misschien, de hoop op ergens komend jaar een knalfuifje – al is het 

maar een kleintje. Laten we het hopen. 

Lenteboden! 

Het is vandaag woensdag 6 januari 2021. Buiten is het grauw en er is een fris windje. 
Maar… zojuist heb ik een wandeling door het dorp gemaakt en tot mijn verrassing 
zag ik in een tuin bloeiende sneeuwklokjes. Daar had ik nog niet op durven hopen! 
De eerste lenteboden! Tere, kleine bloempjes die hoop geven op een nieuwe lente, 

hoe koud het misschien ook nog gaat worden. 

Enkele weken geleden zag ik op Schokland ook al enkele verse paardenbloemen, 
verrassend mooi geel tussen het verder grauwe winterse gras. 
Nu was ik al van plan om in deze nieuwsbrief over lenteboden te schrijven, maar 
dan over heel andere bloempjes, namelijk het klein hoefblad. Dat komt zo: 



 3 

Ieder jaar zo vanaf half januari, gaan mijn dochter en ik op zoek naar eerste 
bloeiende bloempje van het klein hoefblad. Ieder jaar maken we er een soort 
wedstrijd van: wie vindt het eerste bloempje? 
De uitslag staat al vooraf vast. Mijn dochter wint. Zij woont namelijk in het westen 
van het land en daar is de lente altijd eerder zichtbaar dan bij ons in de polder.  
Tussen haar eerste bloempje en het mijne zit soms wel een paar weken. 
Ieder jaar stuurt ze me dan als bewijs een bloempje toe, geplakt op een mooie 
kaart. 

De opgeplakte bloempjes drogen vanzelf en blijven verrassend mooi en dus bewaar 
ik de kaarten. 
Op de kaart staat natuurlijk ook de vinddatum en op 19 januari 2020 schreef ze: 
“Vandaag gewandeld en net toen ik dacht, het is nog te vroeg, zag ik het eerste 
bloeiende klein hoefblad.  
Vroeger dan ooit tevoren!” 
Voor de aardigheid heb ik de datums van de vijf voorgaande jaren erbij gezocht: 10 
februari 2019, 11 februari 2018, 15 februari 2017, 26 januari 2016 en 8 februari 
2015.  
Als u deze nieuwsbrief in de bus krijgt is het eerste bloempje van 2021 misschien 
alweer gevonden! Ik ben benieuwd! 

Truus Reinhoudt 
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Gedicht voor Land en Tuinbouw van Jules Deelder (1944-2019) 

Voor het eerst een merel horen zingen. 
Het eerste witte viooltje gevonden. 
De kastanjes in bloei. 
Het eerste speenkruidbloempje gezien. 
De eerste zwaluw waargenomen. 
Voor het eerst gegeten zonder lamp. 
Bloeiend klein Hoefblad gevonden. 
Voor het eerst een koekoek gehoord. 
Het eerste gras gemaaid. 
De kersenbomen bloeien. 
De peren in bloei. 
De appels in bloesemtooi. 
De eerste aardbeien. 
De aalbessen rijp. 
De kersen rijp. 
De haver op het veld rijp. 
De eerste peren. 
De laatste maaltijd zonder lamp. 
De eerste appels. 
De eerste druiven. 
Het laatste bad in de open lucht. 
Het vertrek van de zwaluwen. 
Het laatste gras gemaaid. 
Voor het eerst de kachel aan. 
De eerste rijp. 
De laatste roos… 

Zesentwintig regels tekst heeft het “Gedicht voor Land en Tuinbouw” van Jules 
Deelder. In 26 regels komt het hele jaar voorbij, van de lente tot en met de winter. 
Je leest het in een minuutje, het is zomaar voorbij. 
Zo lijkt het ook te zijn gegaan met het PCOB-seizoen 2019-2020 en 2020-2021. Hal-
verwege het seizoen 2019-2020 was het door de coronapandemie zomaar voorbij 
en het seizoen 2020-2021 kon niet eens van start gaan.  
Verloren seizoenen?  Daar lijkt het op. Sprekers moesten worden afgezegd, de jaar-
vergaderingen afgelast en ga zo maar door. Eén ding heeft het wel opgeleverd: we 
zijn ons nu heel erg bewust van wat we missen, nu er zoveel niet kan! 
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Uw bestuur bleef in de lockdownperiode actief, maar dan via de mail en per tele-
foon. Ledenbijeenkomsten regelen, wat we het liefst doen, ging niet door. Maar 
nadenken over wat wel kan en moet gebeuren doen we wel. Helaas kunnen we nog 
steeds geen concrete activiteiten aankondigen. Dat kan pas als iedereen beschermd 
is door de aanstaande vaccinaties. Maar we denken er wel over na!  
Gelukkig hebben we via de contactdames en heren contact met u kunnen houden. 
Voor hun inzet door de belrondjes zijn we ontzettend dankbaar. Ook door de 
nieuwsbrief proberen we zo goed mogelijk met u in contact te blijven… 
Niet voor niets staat het gedicht van Jules Deelder hierboven afgedrukt. Als je het 
goed leest zie dat je na de laatste regel gewoon weer opnieuw kunt beginnen.  
De kringloop van de natuur gaat door. Dat is hoopvol en geeft vertrouwen. 
Ook voor de PCOB-afdeling Dronten! 
We hopen, zodra het kan, op een nieuwe start voor ons allemaal en we zien er naar 
uit u allen te mogen ontmoeten. 
Tot dan: let zo goed mogelijk op elkaar, wees voorzichtig en hou vol! 

Een hartelijke groet namens uw bestuur, Truus Reinhoudt 

Ledenraadverkiezing in 2021 

Alle leden van PCOB in Flevoland krijgen in de tweede week van april 2021 (in de 

week na Pasen) de gelegenheid om de nieuwe ledenraadleden van de provincie 

Flevoland te kiezen.  

U krijgt van de kiesraad een uitnodiging om uw stem uit te brengen. U leest over 

deze verkiezingen in het magazine KBO-PCOB.  

Deze verkiezing zal online uitgevoerd worden. Vanwege de hoge portokosten heeft 

het hoofdbestuur gekozen voor een onlineverkiezing.  

Om de onlineverkiezing mogelijk te maken moet uw e-mailadres bekend zijn in de 

ledenadministratie van het hoofdkantoor en bij de ledenadministratie van PCOB 

Dronten. 

Het bestuur van PCOB Dronten verzoekt u om uw e-mailadres, voor zover nog niet 

bekend, door te geven aan het secretariaat van PCOB Dronten. U stuurt uw mail 

naar reinhoudt@solcon.nl en/of secretariaat@kbo-pcob.nl  

Hebt u geen e-mail: bel met het secretariaat PCOB Nieuwegein: 030-3400600 

Het bestuur van PCOB Dronten vraagt uw medewerking, zodat de ledenraadleden 

van Flevoland invloed kunnen uitoefenen op het landelijk beleid van KBO-PCOB.      

  

mailto:reinhoudt@solcon.nl
mailto:secretariaat@kbo-pcob.nl
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Woordzoekpuzzel KOFFIETIJD  

Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram verborgen.  

De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. 

BEKER  

BRUIN  

CAFEINE  

DOUWE EGBERTS  

DRAB  

FILTEREN  

GEUR  

KOFFIEBOON  

KOPJE  

LEPELTJE  

MALEN  

MELK  

MILD  

NESCAFE  

NESTLE  

OPLOSKOFFIE  

PERCOLATOR  

PRUTTELEN  

PUUR  

RISTRETTO  

ROBUSTA  

SENSEO  

SLAP  

SUIKER  

WARM  

WATER  

WRANG  

ZOET  

ZWART 

De overgebleven letters vormen de oplossing. 

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel 

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90 

Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot 

twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis 

exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van 

deze uitgave naar https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te ne-

men.  

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko 

BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / 

uw adres / uw telefoonnummer. 

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein Promotioneel 

Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepas-

sing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl  



 7 

 

 



 8 

Lief en Leed 

In de nieuwsbrieven van november en december van afgelopen jaar werd er al een 

oproep gedaan voor een vrijwillige bijdrage voor de Lief en Leed pot. 

Welnu, ik kan u mededelen dat een aantal leden gehoor hebben gegeven aan deze 

oproep. 

Er kwamen 9 bijdragen binnen voor een totaalbedrag ad € 162,50. 

Hiervoor onze hartelijke dank, dit was een welkome aanvulling van de Lief en Leed 

pot, want de bodem kwam al aardig in zicht. Door deze bijdragen kunnen we weer 

even vooruit. 

Zolang er geen ledenmiddagen georganiseerd kunnen worden, missen we ook de 

inkomsten uit de collecten bij deze bijeenkomsten. 

Om het werk van onze contactleden te kunnen blijven ondersteunen, doet het be-

stuur wederom een beroep op u om een vrijwillige bijdrage over te maken op de 

bankrekening van PCOB Dronten.  

Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 1680 98 t.n.v PCOB, afd. Dronten onder ver-

melding van Lief en Leed. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun. 

Piet Baak, penningmeester 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-11-2020 t/m 31-12-2020 

Overleden 
04-11-2020 dhr. H.J. Erwich, De Oeverloper 277, 8251 AM Dronten 
16-12-2020 dhr. H.P. Barendregt, Boeierstraat 3, 8251 EE Dronten 
31-12-2020 dhr. W. van Asselt, De Voor 37, 8256 BB Biddinghuizen  

Bedankt 
mw. C.M. van Raalte-Oudenaarden, De Regenboog 472, 8254 AH Dronten 
mw. W. Langebeeke-Wisse, De Boeg 104, 8251 CE Dronten 
mw. J. Biesheuvel-de Visser, Het Spectrum 50, 8254 AT Dronten 
mw. I.J. Capelle-Westerhof, Koolzaadhof 35, 8256 AA Biddinghuizen  
dhr. C.A. Mellegers, De Regenboog 470, 8254 AH Dronten 
mw. H. G. Heuvelink, Giekstraat 2, app. 19, 8251 BL Dronten 

Nieuwe lid 
mw. A.J. Kamp-Jekel, Het Dagwerk 20, 8252 KD Dronten 
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Rijbewijskeuring starten, verlengen en/of medische keuring 

De rijbewijskeuringen in Open Hof kunnen normaal plaatsvinden. Wel werken we 

met het Protocol. We letten er nu EXTRA op dat dit nageleefd wordt. De eerstvol-

gende keuringen in Zalencentrum Open Hof zijn op:    

woensdagmorgen 10 febr 

dinsdagmiddag 23 febr 

woensdagmorgen 10 maart 

dinsdagmiddag 23 maart 

Het CBR heeft zijn achterstand weggewerkt, dat is verheugend! Denkt u er 

aan uw pasje mee te nemen om de korting van € 5,- te verkrijgen!  Vraagt u mij 

ernaar als ik het vergeet.   
Voor informatie of een afspraak belt u 06-20670105 of 06-10329560 op werkdagen 

tot 17.00 uur.   

Met vriendelijke groet, 

Bea Schultze 

06-10329560 / 06-20670105 

www.rijbewijs-keuring.com 

 

De Belastingservice Dronten gaat het dit jaar anders doen 

Elk voorjaar is de Belastingservice Dronten druk bezig met de belastingaangifte van 

het afgelopen jaar. In Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant zijn hiervoor 9 belas-

tinginvullers aan de slag. De belastinginvuller is lid van een ouderenbond en werkt 

voor leden van alle ouderenbonden. 

De belastinginvuller komt in een normale situatie bij u thuis om alle financiële in-

formatie, zoals uw jaaropgaven, overzichten van uw bank- en spaarrekeningen als-

mede de gegevens over uw huis en hypotheek, te controleren. De belastinginvuller 

controleert ook het recht op - en de hoogte van uw zorg- en huurtoeslag. 

Omdat de coronapandemie in ons land nog steeds in volle hevigheid heerst is een 

huisbezoek veel te gevaarlijk voor u en onze belastinginvullers. De kans op besmet-

ting is immers voorlopig nog onverminderd aanwezig. 

Om u toch van dienst te kunnen zijn is besloten om dit jaar de belastingservice niet 

aan huis te doen. Dit houdt in dat de belastinginvuller uw belastingaangifte zal 

http://www.rijbewijs-keuring.com/
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invullen aan de hand van de gegevens u hem/haar aanlevert. Hiermee moet u den-

ken aan het opsturen van (een kopie) van de financiële stukken per post of per mail. 

U kunt de stukken ook in de brievenbus van de belastinghulp (laten) bezorgen. Als 

de belastinginvuller twijfelt aan de correctheid of volledigheid van de gegevens zal 

deze telefonisch contact met u opnemen. 

Wij begrijpen dat het bijzonder vervelend voor u is dat u dit jaar geen persoonlijk 

contact zult hebben met de persoon die uw belastingaangifte verzorgt. Het kan he-

laas niet anders, we hopen dat het bezoek aan huis volgend jaar weer mogelijk zal 

zijn. 

De belastinvuller die vorig jaar uw belas-

tingzaken deed zal u een brief sturen waarin 

de werkwijze wordt uitgelegd en waarin 

haar/zijn adres, mailadres en telefoonnum-

mer staan vermeld. 

Volgens de planning van de Belastingdienst 

worden de machtigingscodes in februari 

2021 verstuurd. Als u deze code (bij een 

echtpaar 2 codes) heeft ontvangen, wilt u 

dan telefonisch contact opnemen met uw 

belastinginvuller? Dat is degene die vorig 

jaar uw belastingaangifte heeft gedaan. 

Jan Foppes 

Coördinator Belastingservice Ouderenbonden Dronten 

Overzicht belastinginvullers: 

Eugenie Behrens  tel.nr. 0321-311916 

Marius den Braber tel.nr. 0321-321929 

Sieb Burgstra  tel.nr. 0321-313667 

Jan Foppes  tel.nr. 0321-841213 

Frans de Groot  tel.nr. 0321-313380 

Yntze Hoekstra  tel.nr. 0321-313028 

Jaap Langendoen tel.nr. 0321-321550 

Wim van Markus tel.nr. 0321-331797 

Henk Ruiter  tel.nr. 0321-312811  

  



  

Vaccinatiestrategie corona 

Op 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers in Nederland gevaccineerd. Veel ou-

deren willen ook graag gevaccineerd worden maar moeten nog wachten. Om u te 

informeren over de vaccinatiestrategie van het Kabinet en om u in de gelegenheid 

te stellen om antwoord op uw vragen te krijgen vindt u hier uitgebreide informatie. 

Kwetsbare ouderen niet vooraan bij coronavaccinatie   

Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd door kwetsbare 

ouderen voorrang te geven bij de start van de inentingscampagne tegen corona. 

De beschikbaarheid van vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona geveld 

personeel in de acute zorg waren aanleiding om het vaccinatieschema aan te pas-

sen.   KBO-PCOB heeft op zich begrip voor deze wijziging, maar benadrukt dat 

kwetsbare (oudere) mensen die het hardst een vaccin nodig hebben niet uit het 

oog moeten worden verloren. 

Tweede Kamer vraagt aandacht voor ouderen   

De Tweede Kamer onderbrak op 5 januari haar kerstreces om met minister De 

Jonge en premier Rutte te debatteren over het coronabeleid. Kamerleden uitten 

forse kritiek op de vaccinatiestrategie. PVV-leider Geert Wilders vroeg minister De 

Jonge om in januari meteen te starten met het inenten van 3 miljoen ouderen en 

kwetsbare mensen, maar de minister kon dit niet beloven. De Jonge streeft ernaar 

om ook bewoners van verpleeghuizen zo snel mogelijk te vaccineren met het Bi-

oNTech/Pfizervaccin, maar of kwetsbare thuiswonende ouderen ook eerder ge-

vaccineerd kunnen worden, is afhankelijk van het beschikbaar komen van andere 

vaccins. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer een motie van de SP, GroenLinks en 

PvdA aan die de regering vraagt te bezien hoe zo snel als mogelijk de meeste 

kwetsbare ouderen — binnen en buiten zorginstellingen — gevaccineerd kunnen 

worden, ook als dit een tijdelijke extra logistieke operatie van overheids- en zorg-

organisaties vergt. Volgens minister De Jonge is dit precies wat hij aan het doen 

is. Ook nam de Tweede Kamer een motie van 50PLUS aan die de regering verzoekt 

om ook vaccins die nog goedgekeurd moeten worden en die in gelijke mate ge-

schikt blijken te zijn voor ouderen als het BioNTech/Pfizer-vaccin, eerst in te zetten 

voor de groep thuiswonende mensen van 60-75 jaar voordat begonnen wordt met 

het vaccineren van de groep 18-60 jaar zonder medische indicatie. 

   



  

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
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