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 Afdeling Dronten April 2021 29e jaargang nr. 3 

 

Van de voorzitter 

“Wij zullen doorgaan”. Dit is de titel van een lied in 1971 geschreven en vertolkt 

door Ramses Shaffy. Een tekstregel: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. 

U leest deze woorden en de melodie komt in uw herinnering. De betekenis van de 

woorden beschrijven ons gevoel in deze ongewone tijd.  En nu de LENTE, verlangen 

wij naar vrijheid, verlangen wij naar PASEN, een nieuw begin en perspectief. De 

samenleving roept om versoepeling van de maatregelen. We worden getest. We 

worden gevaccineerd. Wel op je beurt wachten. Maar er komt perspectief dat we 

enigszins naar het normale leven kunnen gaan. Ik concludeer ook, naar aanleiding 

van uitspraken van deskundigen, dat waakzaamheid geboden blijft. We zullen nog 

geruime tijd moeten blijven leven met beperkende maatregelen. Het bestuur van 

PCOB Dronten wil u een perspectief bieden. Wanneer kunnen de maandelijkse le-

denmiddagen van start gaan. Het bestuur doet daarover op dit moment geen uit-

spraak. Het bestuur realiseert zich dat de gezondheid van onze leden heel belang-

rijk is. Het bestuur zal daarom geen overhaaste beslissingen nemen. 

Merel (geschreven door A.P. van Langevelde) 

Zes uur.  

Het is nog donker buiten.  

In de tuin fluit een merel.  

Ergens op een paal van de schutting zit hij te kwinkeleren alsof het al volop dag is.  

Tsilk-tsjilk-tsjilk. 

Daar is moed voor nodig.  

Zo’n merel moet wel een groot vertrouwen in zijn Schepper hebben dacht ik laatst.  

Na elke nacht geeft Hij een nieuwe morgen.  

Daarom durft die merel alvast een aubade in te zetten terwijl het nog donker is.  

Hebt u de folder over de bel- en contactcirkels van MEER SAMEN gelezen. De folder 

is als bijlage in de nieuwsbrief van maart 2021 bij u bezorgd. Hebt u al gereageerd? 
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Veel mensen, ook leden van PCOB hebben zich aan-

gemeld. Belangstellenden hebben zich aangemeld 

voor het digitaal koffie drinken. Als u dit initiatief op 

prijs stelt kunt u gratis meedoen.  

In de nieuwsbrief van april 2021 treft u een 

enveloppe aan met een paasgroet en 2 zak-

jes thee. De slogan is: een kopje thee met 

PCOB. Het bestuur hoopt dat u zich, tijdens het 

genieten van een kopje thee, verbonden voelt 

met PCOB Dronten. 

Een overdenking met PASEN 

Pasen 2021. Een jaar geleden, er was paniek in 

de samenleving. Het coronavirus moest tot staan gebracht 

worden. De samenleving moest wennen aan de beperkingen. 

Discussie in de praatprogramma’s op de televisie tussen voor- 

en tegenstanders. En wij waren ineens allemaal wetenschap-

per. Leest u het Paasverhaal nog eens. Herkent u een aantal 

overeenkomsten?  Nu protesten tegen de maatregelen, toen 

protesten tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid. Nu de 

roep naar versoepeling, toen een roep naar vrijheid en ge-

rechtigheid. Voor veel mensen is deze lange periode met be-

perkingen aanleiding geweest om naar zichzelf te kijken. Ge-

zinnen werden gedwongen om de dagelijkse bezigheden, 

werk en school, een andere invulling te geven. Veel mensen 

hadden het gevoel dat alles op de kop werd gezet. Kan onze 

samenleving nog verder met ons drukke en overvloedige le-

ven. De problemen welke opgelost moeten worden, zoals kli-

maat, stikstof, voedsel.  

Toen, kwam Jezus in het leven van de mensen. Jezus, de Zoon 

van God, zette het leven in die tijd op zijn kop.  

De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinnen en 

het voorbereiden op Pasen. Mensen hebben de lockdown ge-

voeld als vasten, geen horecabezoek, beperkt bezoek thuis 
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ontvangen, de avondklok, niet flaneren in de winkelstraat. Wij leven nu ruim een 

jaar met de beperkingen. Nu moet ik denken aan het verhaal in de bijbel over de 

Israëlieten welke jaren de gevangen waren van de Egyptenaren. Hun perspectief is 

uitzichtloos en de kennis van hun God vervaagd. Tot Mozes werd geroepen om hen 

de naam van GOD bekend te maken en het volk nieuw perspectief te bieden, na-

melijk een land dat overvloeit van melk en honing. Mozes sputtert nog tegen maar 

God steunt hem met de woorden ‘Ik zal met u zijn’.  Met Pasen wordt de opstan-

ding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Je moet dan direct nadenken over 

Goede Vrijdag. In de tijd van de Romeinen was een terechtstelling aan het kruis 

geen uitzondering. Maar bijzonder was, dat Jezus vooraf zijn dood had aangekon-

digd. Waarom?  Jezus maakte het op deze wijze mogelijk om de relatie tussen God 

en de mens te herstellen. Wij leven in een gebroken wereld waarin wij mensen het 

moeilijk vinden om liefdevol met elkaar te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en ge-

weld. De gebrokenheid hoort niet bij leven zoals God heeft bedoeld. Daarom gaat 

zonde meer over je doel in het leven dan over het overtreden van regels. Pasen 

betekent dat wij opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. 

Er kan veel misgaan in ons leven maar het hoeft geen obstakel te zijn om op-

nieuw te beginnen. Ziekte of dood is niet het einde. Jezus geeft een heel 

nieuw perspectief. Jezus heeft de weg geopend naar een nieuwe toe-

komst.  

Pasen (geschreven door A.P. van Langevelde) 

God maakt een nieuw begin.  

Er komt een einde aan de nacht van zonde en dood.  

Van ziekte, liefdesverdriet en moordpartijen overal.  

Ik zie er nog niets van.  

Maar het geloof heeft zoveel vertrouwen in de opgestane Heer 

dat het dag durft te prijzen voordat de nacht geweken is!  

Het geloof is een vogel, die al zingt als alles nog donker is.    

Zo gaan wij op weg naar het feest van Gods 

Geest, Pinksteren. Gezegende Paas-

dagen. 

Tekst: Arie Arkenbout. 

Gedichten: naar idee 

van Truus Reinhoudt.  
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Rondom Pasen 

Op zoek naar inspiratie voor een stukje in deze nieuwsbrief, kwam ik in mijn boe-

kenkast het boekje “Alweer vrij?” tegen. Het boekje vertelt over gebruiken rond de 

christelijke feestdagen.  

Het hoofdstuk over Pasen begint zo: 

“Waren in de maanden voor Kerst de overheersende kleuren op straat en etalages 

rood en groen, bedoeld voor een sfeer van huiselijke knusheid en warmte, rond 

Pasen voert heldergeel de boventoon. Narcissen en eieren bepalen het beeld. 

Geel, licht, de lente komt eraan, het nieuwe leven is aanstaande, de ramen kunnen 

open, de winter is voorbij!” 

Tot zover het citaat uit het boekje: de rest van de tekst is een samenvatting in mijn 

eigen woorden. 

In de kerkelijk traditie begint de voorbereiding op Pasen eigenlijk al bij de viering 

van carnaval. Voordat de periode van bezinning aanbreekt even alle remmen los. 

Carnaval wordt afgesloten met Aswoensdag. Gevolgd door veertig dagen van rela-

tieve soberheid. De duur van deze periode, 40 dagen, is al heel vroeg ontstaan. In 

een Paasbrief van het jaar 334 wordt deze tijd al genoemd. 

Het is een symbolisch getal in de Bijbel, en staat voor volheid. 

Dan, tegen het einde van die veertig dagen, nadert Pasen en begint de Stille of 

Goede week met een feestelijk gebeuren: Palmzondag. De feestelijke intocht van 

Jezus in Jeruzalem. 

In de winkels zien we volop broodhaantjes, paashazen en paaseieren. Kinderen ma-

ken versierde paasstokken. Eén en al vrolijkheid. Hosanna! 

Traditiegetrouw luisteren we deze dagen ook naar de Mattheüs Passion. 

Dan volgen de drie dagen voor Pasen. In die dagen wordt de laatste gang van Jezus 

herdacht.  

Witte Donderdag, een dag waarop in veel kerken het Avondmaal wordt gevierd.  

Goede Vrijdag met een stille ingetogen viering.   

Stille zaterdag met de Paaswake. In veel kerken wordt dan de nieuwe brandende 

Paaskaars binnengebracht. Het feest van de opstanding begint en wordt afgesloten 

met een feestelijke viering op de morgen van de eerste Paasdag. Trompetgeschal, 

feestelijke liederen, bloemen en de woorden: “De Heer is waarlijk opgestaan!”  

Tot zover de Christelijke tradities, maar er zijn ook veel herkenbare andere gebrui-

ken. 
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Een groot aantal kan ook dit jaar helaas niet georganiseerd worden vanwege de 

corona maar ze zijn er wel! 

Kinderen mogen eieren kleuren, die dan soms op moeilijke plekjes in de tuin ver-

stopt worden.  

Een wedstrijdje: Wie vindt de meeste eieren?  

De nieuwe lentekleding mag uit de kast. Er staat een grote bos voorjaarsbloemen 

op tafel.  

Er worden heel veel eieren gekookt en gegeten. Soms staat er de hele dag een 

schaal vol op tafel!  

In veel plaatsen worden Paasvuren ontstoken, het snoeihout van de winter mag 

weg. Er begint iets nieuws! We gaan een stukje fietsen, bezoeken de meubelboule-

vard of het tuincentrum en we eten een gezellige Paasbrunch met de familie. 

Kortom, we maken na de winter een nieuw begin! 
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Tijdens het schrijven van bovenstaande tekst voelde ik een groot gevoel van heim-

wee ontstaan naar de tijd voor de coronapandemie, en realiseer ik me hoe gewoon 

we toen alles vonden! 

We zitten nog in de 40 dagen tijd, tijd voor bezinning maar ook van hoop. En ver-

trouwen dat er na deze sobere tijd een echt nieuw begin zal zijn voor ons allemaal. 

Goede Paasdagen gewenst. 

Truus Reinhoudt 

Persbericht  

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV met verruimde bereikbaarheids-

tijden! 

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het 

telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. 

OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.  

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend.  

Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen 

met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-am-

bassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 55+, uitleg over reizen met trein en bus.    

De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die meer willen weten over 

reizen met het openbaar vervoer, zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De co-

ronamaatregelen laten het niet toe. Met uw vragen over het gebruik van het OV 

kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen 
reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist in-
formatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) 
noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt? 
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.  

Wanneer: maandag tot en met vrijdag Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur 

Wanneer: dinsdag en donderdag Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur 

Wanneer: maandag en woensdag Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur 

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10  

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 

OV-ambassadeurs 

P/a YMCA (uitvoerder project) 

Peterskampweg 12 

8031 LK Zwolle 

tel. 038-4540130 

e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 

 

Rijbewijskeuring 

Rijbewijskeuringen vinden plaats op: 14 april, 12 mei, 25 mei en 9 juni. 

Denkt u er aan uw lidmaatschapspasje mee te nemen om de korting te verkrijgen?! 

Ook vind ik het prettig als u zelf even aangeeft lid te zijn van PCOB of KBO, ik vergeet 

er wel eens naar te vragen. 

Voor informatie of een afspraak belt u 06-20670105 of 06-10329560 op werkdagen 

tot 17.00u. 

Met vriendelijke groet,  

Bea Schultze  

www.rijbewijs-keuring.com  

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
http://www.rijbewijs-keuring.com/
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Breng de cijfers uit de hok-

jes A t/m D over naar de 

hokjes in de balk. Deze cij-

fers vormen de oplossing. 

 

 
 

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel  
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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 www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen. 

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 toepassing. 

Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl 

Verkiezingen ledenraadslid van 6 tot en met 13 april 2021 

De leden van PCOB in Flevoland ontvangen binnenkort bericht van het hoofdkan-

toor PCOB in Nieuwegein om uw stem uit te brengen voor de verkiezing van de 

nieuwe ledenraad PCOB. In Flevoland hebben zich 3 leden zich kandidaat gesteld. 

De provincie Flevoland zal vertegenwoordigd worden door 2 leden. De huidige le-

denraadleden, Trijnie Bakker is aftredend na de maximale zittingstermijn van 8 jaar 

en Arie Arkenbout heeft zich voor een 2e termijn beschikbaar gesteld. Twee nieuwe 

kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld.  Voor uw keuze geven we u graag het 

volgende in overweging: 

a. behoud van ervaring i.v.m. continuïteit 
b. een evenwichtige spreiding binnen de provincie 
c. een evenwicht in seksen 

UW STEM IS DAARVOOR VAN GROOT BELANG!!!!! 

De kandidaten aan het woord: 

Arie Arkenbout | Dronten 

Heel graag stel ik mij herkiesbaar voor een tweede termijn in de ledenraad. De ver-

tegenwoordiging van de PCOB in de plaatselijke en provinciale belangenbehartiging 

is een belangrijk onderdeel van de plaatselijke afdelingen van PCOB. Met deze input 

http://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief
http://www.puzzelbrein.nl/


 10 

hoop ik de leden van PCOB in Flevoland als lid van de 

ledenraad te mogen vertegenwoordigen. Ik wil mij in-

zetten voor vernieuwing met als doel de PCOB interes-

sant te laten zijn voor de jongere generatie senioren. 

Ik wil graag: 

o De belangenbehartiging onder de aandacht bren-
gen van de ledenraad. 

o De samenwerking Unie KBO en PCOB zowel in de 
provincie als plaatselijk stimuleren. 

o 50Plus leden werven met moderne communicatie-
middelen. 

o De werkwijze binnen de afdelingen vernieuwen, bijvoorbeeld op basis van pro-
jecten. 

Wim Hijmissen | Lelystad 

Naar mijn overtuiging is het belangrijk en wordt het 

steeds belangrijker de belangen van senioren naar vo-

ren te brengen bij alle bestuurslagen die ons land kent, 

bij pensioenfondsen en woningbouwcorporaties. Nog 

te veel wordt óver senioren gesproken en niet mét hen. 

Het aantal senioren groeit al jaren en dat zal de ko-

mende jaren nog steeds zo blijven. Dat betekent dat 

meer aandacht voor seniorenhuisvesting nodig is, dat er 

tegenwicht wordt gegeven tegen de al maar verder-

gaande sluiting van fysieke vestigingen van banken en 

het verdwijnen van pinautomaten, dat de fysieke toegang tot de zorg goed is gere-

geld, ook als je digibeet bent.  In Lelystad is ons ziekenhuis door een faillissement 

gesloten en zijn we aangewezen op Harderwijk en Almere. Vooral de minder mo-

biele senioren zijn hiervan de dupe, Het is belangrijk om daar als seniorenorganisa-

tie aandacht voor te blijven hebben. 

Tineke bij de Vaate | Creil (Noordoostpolder/Urk) 

Ik stel mij verkiesbaar omdat ik van mening ben dat er landelijk een goede belan-

genbehartiging vanuit de basis van de ouderen richting de politiek moet zijn. In de 

jaren 2007-2014 ben ik lid geweest van het Landelijk Ouderen Platform van het CDA 

in Den Haag om daar rechtstreeks met Tweede Kamerleden in gesprek te zijn over 

voor senioren belangrijke thema’s (bijv. verhoging van de AOW-leeftijd). 

https://www.pcob.nl/uw-vereniging/pcob-ledenraad/ledenraadslid/kandidaten-flevoland/flevoland-hijmissen-wim-foto/
https://www.pcob.nl/uw-vereniging/pcob-ledenraad/ledenraadslid/kandidaten-flevoland/flevoland-arkenbout-arie-foto/
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Ook vandaag de dag lijkt het steeds belangrijker te 

worden dat ouderen hun geluid laten horen, met 

name op het gebied van pensioenen, wonen, welzijn 

en zorg. Vanuit mijn verleden als wethouder van o.a. 

ouderenbeleid weet ik ook dat dat niet altijd een-

voudig is, de ene senior is de andere niet! Meeden-

ken hierover binnen de belangenbehartiging vanuit 

de PCOB voor de toekomst lijkt mij een mooie uitda-

ging. 

 Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-02-2021- t/m 15-03-2021 

Verhuisd 

Dhr. C. Dillen en mw. H. Dillen-Bredewout, De Kaapstander 36, 8251 LH Dronten 

naar Het Spectrum 2, 8254 AS Dronten. 

De PCOB-website is vernieuwd! 

De website van PCOB is vernieuwd. De PCOB-website is met minder pagina's over-

zichtelijker geworden. Zaken die de vereniging PCOB en de afdelingen aangaan heb-

ben een plek gekregen op de site. 

Uw afdelingspagina instellen 

Afdelingen kunnen de afdelingspagina gebruiken voor nieuws en activiteiten. U 

kunt als lid van een afdeling uw afdelingspagina als homepage instellen. 

Hoe u dat doet? 

• Ga naar de website www.pcob.nl 

• Zoek de afdeling Dronten op 

• Achter Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling” klikt u op de 
knop Activeren. 

• Dubbelklik linksboven op het PCOB-logo. U bent nu op de homepagina 
met een Drontense header. 

NB1: Als u heeft ingesteld in uw browser dat cookies niet opgeslagen mogen wor-

den, of als u de cookies verwijdert, dan werkt het niet (meer). 

NB2: Als u meerdere browsers gebruikt dan moet u dit voor elke browser 

uitvoeren.  

http://www.pcob.nl/
https://www.pcob.nl/uw-vereniging/pcob-ledenraad/ledenraadslid/kandidaten-flevoland/tineke-2/


  

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

