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Van de voorzitter 

Een vrij gevoel 

Bent u door de zon naar buiten gelokt? Onze bewegingsruimte wordt verder ver-

ruimd. Het coronavirus wordt met behulp van de vaccinaties teruggedrongen. De 

berichtgeving over het opheffen van de beperkende maatregelen klinkt positiever. 

Mogelijk kan in september a.s. de 1.5 meter onderlinge afstand vervallen. Dat geeft 

perspectief voor PCOB Dronten. Het bestuur is gestart met het organiseren van de 

ledenmiddagen. Het bestuur doet in de nieuwsbrief van september a.s. nadere me-

dedelingen over de invulling van de ledenmiddagen. Toch mag ik een tipje van de 

sluier oplichten. Indien de berichtgeving over de maatregelen positief blijft, start 

de 1e ledenmiddag op dinsdag 19 oktober a.s. met een gezellige middag. Noteer 

deze datum in uw agenda. Eerst gaan we genieten van de vakantie. Het bestuur 

wenst de leden een prettige vakantietijd. Of u dicht bij huis blijft of een verre reis 

maakt, doe voorzichtig. Houdt u zich aan de maatregelen elders. 

Nooit te oud om te leren 

Mag ik u een vraag stellen? Hoogstwaarschijnlijk behoort u tot de leeftijdscategorie 

65+ tot 85+ en ouder. Bent u van mening dat u bent uitgeleerd? Ik raad naar uw 

reactie. Mag je als ‘oude van dagen’ niet rusten op een gegeven moment. Of ‘Ja, 

het is goed zo. Ik hoef niet meer anders’! Of heeft u ondanks uw leeftijd daarover 

een andere mening? Ik neem u mee naar de leeftijd dat de toekomst voor u lag. 

Had u toen inspraak over de beroepskeuze? Of werd er voor u gekozen? Je ging 

naar de ambachts-en huishoudschool voor een beroepsopleiding. Met 16 jaar ging 

je werken bij een baas en daarnaast naar de avondschool. Of je ging naar een MULO 

of HBS met de bedoeling om te gaan studeren. U hebt ook de veranderingen en 

ontwikkelingen in de samenleving ervaren. Was u uitgeleerd? Nee, u werd verplicht 

om jezelf steeds opnieuw uitvinden om de veranderingen de baas te blijven. Of je 

oud of jong bent: leren hoort bij het leven. De maatschappij verplicht ons om te 

blijven leren. U moet leren omgaan met de mobiele telefoon. U moet leren omgaan 
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met de iPad of laptop. Doet u dat niet, u bent niet digitaal bereikbaar. U moet, want 

de veranderingen in de samenleving gaan snel en er wordt op niemand gewacht. 

Deze vaardigheden zult u voor uw eigen gemak moeten ontwikkelen. Leren houdt 

ons levend en levendig; leren verandert ons leven. En ook onze manier van in het 

leven staan, als we ontwikkelen als mens. In de tekst gebruik ik het woord ‘moet’. 

Zelf vind ik dit een dwingend woord. Maar realiseert u zich dat de veranderingen in 

de huidige maatschappij de samenleving van jong tot oud dwingt om nieuwe vaar-

digheden aan te leren.  

Natuurlijk als je ouder wordt dan leer je niet meer zo snel. De concentratie neemt 

af. De interesse naar nieuwe dingen is minder. Je denkt ‘na mij de zondvloed’. Maar 

als je midden in het leven wilt staan, blijf je ook als oudere leren, laat je verrassen 

en verwonderen. Nog een paar vragen en geeft u zelf hierop een antwoord. Gunt u 

zichzelf om te blijven leren? Mogen we te oud zijn om te leren? Mogen we stilstaan 

en tot rust komen? Wilt u nog ergens bij horen? Zolang we leven, leren we. Leren 

is: open blijven staan naar het leven.  

U leest in deze nieuwsbrief de teksten van bekende “oude liedjes”. De teksten zijn 

jong geleerd en de melodie in uw geheugen gegrift.  

Als afsluiting neem ik terug naar uw kinderjaren. U weet nog wel ‘Bellenblaas’. Als 

kind heeft u dat gedaan en het is nog steeds actueel.  

Bellenblaas. Ik was buiten op straat met mijn bellenblaas. Ik blies bellen. Ze kwa-

men tevoorschijn, zweefden omhoog, ze glansden in ’t zonlicht en dansten vooruit. 

Ik keek ze na. En dacht ik: Als God bestaat en bellenblaast, ben ik zo’n bel. God, 

dank u wel. (Erik Idema)  

“Dag van de Denksporten” 

Dag van de Denksporten op zaterdag 28 augustus van 10.30 uur – 16.00 uur. 

Denksport Centrum Dronten, De Oost 52, Dronten. 

In de gemeente Dronten wordt in de coalitie ZamenEen door 70 partners (bedrij-

ven, organisaties, verenigingen, kerkgenootschappen) samengewerkt om een-

zaamheid te voorkomen of te doorbreken. Hieruit zijn diverse projecten ontstaan, 

waaronder “Dag van de Denksporten”.  

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties wordt de Dag van de Denk-

sporten georganiseerd door de zes denksporten (bridge, dammen, klaverjassen, 

Magic The Gathering, schaken en sjoelen), die gebruik maken van het Denksport 
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Centrum Dronten. Elke denksport zal een activiteit organiseren met uitleg over het 

spel en eventueel een demonstratie. Verder kunnen bezoekers zelf een spelletje 

doen en informatie krijgen over de verenigingen.  

U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 28 augustus tussen 10.30 en 16.00 

uur een kijkje te komen nemen in het Denksport Centrum Dronten en actief deel te 

nemen aan de activiteiten. Het belooft een gezellige dag te worden. 

Namens de projectgroep, 

Steven Verstraten 

Voor vragen email: verstraten.steven@gmail.com 

Rijbewijskeuring 

Er is waarschijnlijk een nieuwe keuringsarts met ingang van augustus a.s. Verdere 

informatie volgt spoedig via een persbericht. Dit zal ook gepubliceerd worden op 

de afdelingspagina van de website van de PCOB-Dronten. 

 
www.rijbewijs-keuring.com 

PERSBERICHT 
FlevoMeer Bibliotheek, 9 juni 2021 

Hulp bij websites van de overheid 

in FlevoMeer Bibliotheek 

Digitale overheid 

Steeds meer regelen met de computer 

Wij moeten steeds meer dingen zelf regelen met de overheid zoals het aanvragen 

van zorgtoeslag, een woning zoeken, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken 

bij de gemeente. Je moet dan wel een DigiD hebben en met een computer kunnen 

omgaan. Veel mensen vinden dit toch nog lastig en daarom helpen medewerkers 

van FlevoMeer Bibliotheek hierbij.   

mailto:verstraten.steven@gmail.com
http://www.rijbewijs-keuring.com/
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Kom naar de bibliotheek 

Kom naar de bibliotheek voor hulp 

om iets te regelen via de computer of 

doorverwijzing naar maatschappe-

lijke organisaties. Kom langs, tijdens 

de lokale openingsuren, in één van 

de vestigingen van FlevoMeer Biblio-

theek. 

De hulp is gratis en zonder afspraak. 

Het komende jaar zal FlevoMeer Bi-

bliotheek door ontwikkelen op de 

dienstverlening, programmering en 

samenwerking met derden wat be-

treft de digitale dienstverlening van 

de overheid. 

Over ons 

FlevoMeer Bibliotheek is een neu-

trale, inspirerende, open plek waar 

iedereen welkom is en zich thuis kan 

voelen. 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-05-2021 tot 15-06-2021 

Verhuisd  
Mw. J.J de Vries- Hooijsma woont in De Regenboog, Bloesemlaan 2-2 
Dhr. P. de Vries, De Schalm 20 is verhuisd naar De Regenboog 437, 8254 AS 
Dronten 
Dhr. K. te Nijenhuis en mw. L.W. te Nijenhuis-Jansen, Herfst 102, 8251 NP Dronten 
naar Deventer 

Overleden 
11-05-2021 mw. G.R. van Groningen-van de Berg, Cultuursingel 102, 8256 AN 
Biddinghuizen 
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Eau de cologne 

Enkele weken geleden was ik bij onze plaatselijke DA winkel en zag ik op één van 

de onderste schappen, tot mijn grote verrassing, een flesje eau de cologne staan: 

4711.  

Meteen kwamen er herinneringen aan mijn opoe en mijn moeder naar boven.  

Als ik goed mijn best doe ruik ik ze nog, de zondagse zakdoeken uit het kerktasje 

van mijn opoe. 

Eau de cologne vermengd met de geur van pepermunt.  

Ook mijn moeder had altijd een eau de cologne-zakdoek in haar zondagse tasje.  

Waarom had iedere vrouw toen toch ‘eau de cologne-zakdoeken’ vroeg ik me af.  

Het werd royaal gebruikt, want ik herinner me de grote navulfles bij de drogist. 

Zoekend op internet kwam ik de geschiedenis van eau de cologne tegen.  

De tekst op WIKIPEDIA begint zo: Eau de cologne is het Franse woord voor Keuls 

water. Het is een geurige vloeistof die wordt gebruikt om lekker te ruiken.  

Op 13 juli 1709 werd in Keulen door de familie Farina een bedrijf opgericht dat nu 

wereldwijd de oudste parfumfabriek is. In deze fabriek werd een elixer samenge-

steld dat naar hun woonplaats werd genoemd: Keulen. Daarmee werd Keulen be-

roemd gemaakt als ‘stad der geuren’. 

De geur werd omschreven als: ‘de geur van een Italiaanse voorjaarsmorgen na een 

regenbui.’ 

Duitsland was destijds gewend aan ‘zware geuren’, maar deze nieuwe geur was 

‘licht en verfrissend’ maar ook heel duur. Alleen de hoogste stand en de adel kon-

den zich dit parfum veroorloven. Napoleon, koningin Victoria van Engeland en bijna 

alle Europese vorstenhuizen behoorden tot de klanten.  

De bijna 300 jaar oude traditie van het parfum eau de cologne wordt nog steeds 

door familieleden voortgezet. 

In de 19e eeuw zijn er meerdere bedrijven voor de productie van eau de cologne 

ontstaan. De bekendste is dat van Ferdinand Mülhens op het huisnummer 4711. 

Dat is uiteindelijk een merknaam geworden. Zijn Kölnisch Wasser was goedkoper 

zodat bijna iedereen het zich kon veroorloven. 

In Nederland werd in die tijd nauwelijks parfum gebruikt, maar eau de cologne werd 

onder andere verkocht om het medicinale karakter. Het was een soort wondermid-

del tegen allerhande ziekten en kwalen zoals flauwvallen en hoofdpijn, maar ook 

voor de behandeling van kleine wondjes. Het bestaat dan ook uit ongeveer 85% 

alcohol! 
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Het recept van ‘4711 Echt Kölnisch Wasser’ is nog steeds geheim. 

Tot zover in het kort de geschiedenis van Eau de Cologne, met dank aan WIKIPEDIA. 

Het medicinale karakter roept bij mij nog een gedenkwaardige herinnering op. Toen 

ik als jong meisje een keer was flauwgevallen begreep ik maar niet waarom mijn 

ogen zo prikten. De verklaring? Mijn moeder had, om me “bij” te brengen, royaal 

gebruik gemaakt van… eau de cologne en dat was in mijn ogen terechtgekomen.   

‘Eau de Cologne’, schreef ik boven dit stukje.  Bij mij riep het zien van het flesje bij 

de drogist al prachtige herinneringen op. Bij u ook?  

Inmiddels heb ik zelf ook een flesje in huis, voorlopig laat ik het dicht… 

Truus Reinhoudt 

Zingen 

Nooit te oud om te leren schrijft de voorzitter en dat is ook zo! 
Uiteindelijk leren we iedere dag wel iets, of we dat nu willen of niet. 
Maar… iets doen waar we niet zo bij na hoeven te denken is ook heel erg fijn. 
Zingen bijvoorbeeld.  
Gewoon zo maar. Omdat er opeens een lied in je opkomt.  
Een psalm misschien of een ander bekend lied uit je jeugd.  
Denk eens aan de schoolliedjes uit de bundel “Kun je nog zingen, zing dan mee.” 
Helaas mogen we door de coronapandemie al heel lang niet meer samen zingen, 
maar thuis mag het wel. Meezingen met ‘Nederland zingt’, met de radio of 
gewoon omdat de zon schijnt.  
Dat mag allemaal en ik doe het graag, meestal zonder dat ik er zelf erg in heb! 
Daarom, in deze zomernieuwsbrief een aantal liedjes die iedereen al lang kent.  
Zingen maakt blij en dat kunnen we allemaal goed gebruiken. 
Ik heb ze tijdens het opzoeken met veel plezier allemaal al gezongen!  
Truus 

Heb je van de zilveren vloot al gehoord 
De zilveren vloot van Spanje 
Die had er veel Spaansche matten aan boord, en appeltjes van Oranje 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, 
zijn naam is klein. 
Zijn daden bennen groot, 
Zijn daden bennen groot 
Die heeft gewonnen de Zilvervloot, 
Die heeft gewonnen, gewonnen  
de Zilvervloot! 
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Een karretje op de zandweg reed  
de maan scheen helder,  
de weg was breed, 
Het paardje liep met lusten.  
‘k Wed dat het zelf de weg wel weet, 
De voerman lei te rusten.  
Ik wens je wel thuis m’n vrind, m’n vrind  
Ik wens je wel thuis m’n vrind 

Een karretje reed langs berg en dal,  
de nacht was donker de weg was smal, 
Het paardje liep als met vleugels.  
De sneeuwjacht zweept zijn ogen blind, 
De voerman houdt de teugels.  
Ik wens je wel thuis m’n vrind, m’n vrind  
Ik wens je wel thuis m’n vrind 

 
 In een blauw geruite kiel, 
draaide hij aan ’t grote wiel,  
de ganschen dag, 
Maar Michieltjes jongenshart 
leed ondragelijke smart! A-ach! (4x) 

Als matroosje vlug en net  
heeft hij voet aan boord gezet,  
dat hoorde zo, 
Naar Oostinje, naar de West,  
jongens dat gaat opperbest!  Ho-jo! (4x) 

Daar staat Hollands admiraal,  
nu een man van vuur en staal,  
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de schrik der zee, 
’t Is een Ruiter naar de aard,  
glorierijk zit hij te paard! Hoezee! (4x) 

Waar de blanke top der duinen 
schittert in de zonnegloed, 
en de Noordzee vriend’lijk bruisend 
Neerlands smalle kust begroet, 
juich ik aan het vlakke strand  2x 
‘k heb u lief mijn Nederland    2x 

Waar het lachend groen der heuvels 
’t eind der stille heide omzoomt 
Waar langs rijk geladen velden 
Rijn of Maas of Schelde stroomt, 
klinkt mijn lied op oude trant, 2x 
‘k heb u lief mijn Nederland    2x 

In ’t groene dal, in ’t stille dal 
Waar kleine bloempjes groeien, 
daar ruist een blanke waterval 
en druppels spatten overal, 
om ieder bloempje te besproeien, ) 
ook ’t kleinste.                                    )    2x 

Omhoog, omlaag, op berg en dal, 
ben ‘k in de hand des Heren! 
Toch kies ik als ik kiezen zal, 
mijn stille plek, mijn waterval; 
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, ) 
de kleinste.    ) 2x 

’t Zonnetje gaat van ons scheiden 
’t Avondrood kleurt weer het veld 
zoete rust mogen wij beiden, 
nog door geen zorgen gekweld. 
Refrein: 
Hoort Gij hoe ’t klokje met lieflijke klank 
ons weer naar huis roept tot bede en dank 
Lui nu o klokje lui voort, 
slapen wij straks ongestoord. 
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Schemering daalt op de dreven, 
d’avondster straalt weer van ver 
straks saat Gods naam weer geschreven 
schitt’rend in sterre bij ster.  Refrein: 

Welkom verkwikk’lijke avond, 
dank die u zoet heeft bereid, 
rust na de arbeid hoe lavend, 
God heeft ons ’t leger gespreid.  Refrein 

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal 
Met volle zuivere toon, met volle zuivre toon 
En fors en stout, weerklinkt door ’t woud 
Die galm zo schoon, zo schoon. (2x) 

’t Geeft schoner kleur en frisser geur 
Aan alles wat me omringt.  Aan alles wat me omringt 
En ’t beekje spat zijn paarlend nat 
Alsof ’t een liedje zingt (2x) 

Genot en lust en levenslust 
Daalt bij die melodij, daalt bij die melodij 
Verdriet en smart wijkt uit het hart 
En vlucht en vlucht van mij, (2x) 

  



  

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 

 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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