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Van de voorzitter 

Gaan we corona vergeten of toch niet!  

Verlangt u ook zo naar een terugkeer van het normale leven?  Tijdens de lockdown 

hebben veel mensen zich een ‘gevangene’ gevoeld. Na het afkondigen van de ver-

soepelingen voelden de mensen zich vrij en blij. Jongeren organiseerden feesten. 

Snel een vakantie boeken. Maar het coronavirus had andere plannen. Nederland 

kleurde weer rood op de kaart. Niet van blozende wangen, maar het deltavirus 

heeft een stok tussen de spaken gestoken. De hoeveelheid besmette mensen steeg 

tot ongekende hoogte. De regering, intussen wijzer geworden, gooide de samenle-

ving niet helemaal op slot. Er is een beroep gedaan op de mensen om hun verant-

woording te nemen. De overheid dringt aan bij de bevolking zich te laten vaccine-

ren. Ondanks dat het virus nog steeds rondgaat, blijkt toch veel mogelijk. Abnor-

maal heeft plaatsgemaakt voor normaal. Toch blijven de waarschuwingen gegeven 

worden. De standaard maatregelen blijven van kracht. Ik hoor geluiden, vooral van 

oudere mensen, dat zij moeite hebben met het oppakken van het normale leven. 

Na 18 maanden geleefd te hebben met de beperkingen, blijkt dat het moeilijk is om 

de dagelijkse draad weer op te pakken. De jonge mensen, snakkend naar vrijheid, 

lieten zich niet weerhouden om uit de ban te springen. De oudere en kwetsbare 

mensen zijn nog voorzichtig, zijn nog terughoudend in het contact met andere men-

sen. De mensen die gevaccineerd zijn voelen zich vrijer om over enige tijd te leven 

en te bewegen als normaal. Maar met de waarschuwing: de corona is nog steeds 

onder ons.  

Het bestuur van PCOB Dronten ziet op dit moment (begin augustus), geen reden 

om langer te wachten om u uit te nodigen voor de maandelijkse ledenmiddag. Nor-

maal wordt het nieuwe seizoen in september geopend. Het bestuur heeft gemeend 

de 1e ledenmiddag in oktober te houden. Schrijft u de datum in uw agenda, t.w. 
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dinsdag 19 oktober 2021. De standaard maatregelen zullen nog gelden. In de 

nieuwsbief van begin oktober 2021 zal het bestuur u nadere uitleg geven.  

Abnormaal en normaal (overdenking van Arie Arkenbout) 

De beperkingen van de lockdown veroorzaakten in ons dagelijks leven een abnor-

male situatie. De bewegingsruimte voor de samenleving werd beperkt. Het gezins-

leven werd anders georganiseerd. De ouderen misten hun contacten met familie 

en kennissen. Veel bedrijven namen het besluit om de werknemers thuis online te 

laten werken. De scholen werden gedeeltelijk of geheel gesloten. De kinderen kre-

gen thuis online les. Activiteiten van veel verenigingen werden gestaakt. Winkels 

en horeca werden gedeeltelijk gesloten. Vakanties gingen niet door. De impact van 

de maatregelen hebben diepe sporen in de samenleving getrokken. In eerste in-

stantie was bij de bevolking onbegrip en verwarring. Boosheid en protesten. Ook 

veel begrip, het virus moet teruggedrongen worden. De maatregelen hebben ge-

zorgd voor positieve invloeden op het normale leven waaraan we zo gewend wa-

ren. Meer aandacht voor elkaar in het gezin. Men zag de voordelen van thuiswer-

ken. De ouderen werden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een telefooncirkel 

of online koffiedrinken of online een maaltijd nuttigen. Alhoewel, dit laatste zal 

geen blijvertje zijn. Het online met elkaar contact hebben, zal zeker blijven. In de 

toekomst zullen een aantal aspecten het normale leven beïnvloeden. 

Mag ik u meenemen naar tijd dat Jezus Christus en zijn discipelen rondtrok in het 

beloofde land Israël. Jezus is een Jood en leeft bij de Joodse wet en profeten. Jezus 

roept weerstand op bij zijn geloofsgenoten. Hij heeft aandacht voor de kwetsbaren 

mensen. In zijn ontmoeting met mensen schuift hij godsdienstige regels en mense-

lijke tradities terzijde. Zijn handelen werd als abnormaal geduid. Jezus doorbreekt 

het normale van die tijd. We kennen Jezus uit de verhalen van de vier Bijbelse evan-

gelisten over zijn leven – zijn wonderen en woorden. Zij hoorden het van horen 

zeggen. Maar wat zij hoorden, deed hen geloven. Jezus ondervond weerstand van 

de profeten, wonderdoeners en zelfbenoemde verlossers. In de huidige tijd kennen 

wij de virusontkenners, de zelfbenoemde virologen. De inhoud van de verhalen 

over het leven van Jezus waren zo krachtig, dat de mensen de kracht vonden om 

hem te volgen. Jezus inspireerde de mensen, toen en nu, als een antwoord op de 

chaos van de wereld, een weg naar een nieuw bestaan. En dat antwoord is radicaal. 

Hoe typeert u de maatregelen die genomen moeten worden om hoofd te bieden 
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aan de klimaatcrisis en bijkomende problemen? Ons leven en dat van onze klein-

kinderen zal radicaal veranderen. Jezus breekt niet met het Joodse verleden. Maar 

Jezus vindt weerstand bij zijn geloofsgenoten. De weerstand komt niet alleen op 

hem af, die zoekt hij ook zelf op. In de ontmoeting van mens tot mens schuift hij 

godsdienstige regels en menselijke tradities ter zijde.  

Jezus leeft vanuit het visioen van een hemel op aarde. Dat is het radicale. Onze 

wereld is echt niet enkel duisternis en chaos. Ontelbare handen worden met liefde 

uitgestoken, vele stemmen die troostende woorden vinden, volop daden van vrede 

die bijdragen aan een leefbaarder wereld. Dit moeten we ondersteunen. Het is iets 

van de lange termijn. Nood lenigen is van hier en nu. Jezus ziet de nood van zijn tijd. 

Hij ziet zijn volk als schapen zonder herder. Hij geeft geen pleisters voor de korte 

termijn. Hij plant zich zichzelf als zaad voor Gods toekomst. Hij geeft zichzelf in een 

radicale overgave aan het visioen. Jezus leeft een nieuw normaal, niet die van de 

wereld, maar het normaal van de hemel. Het is leven tot zegen van elkaar. Het is 

leven voor Gods toekomst. Het is radicaal kiezen voor elkaar, voor de minsten, wat 

het ook kost. Het is een weg van weerstand. Zoals Jezus ons is voorgegaan en waar-

aan wij denken bij het delen van brood en wijn.  

Geen mens (een gebed van Hans Bouma) 

‘Een wereld, een heelal van liefde. Liefde die alles overtreft’ 

Zoals Gij ons een welkom bereidt, ons omarmt, bij voorbaat omarmt.  

Zoals Gij o God tot het laatste ons onderdak zijt, 

Zo bereidt geen méns ons een welkom, omarmt geen méns ons, zo is geen méns 

ons onderdak. 

Maar God zijt Gij dan ook. Onze God. 

Een wereld, een heelal van liefde. Een liefde die alles overtreft. 

Dag van de Denksporten 

De organisatie van de ‘Dag van de Denksporten” heeft besloten om de geplande 

dag op 28 augustus a.s. te verschuiven naar een andere datum. Afhankelijk van de 

afkondiging van beperkende maatregelen voor bijeenkomsten, wordt een andere 

datum in september a.s. of later datum gepland. Volgt u de berichtgeving van de 

organisatie in de Flevopost en Drontenaar.  
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Contributiebetalingen  

Van de leden die zelf de contributiebetaling regelen, zijn er nog een aantal die de 

contributie voor het lopende jaar 2021 nog niet hebben betaald.  

Hierbij het verzoek aan die leden om per ommegaande de contributie te betalen 

door overschrijving naar onze rekening bij de Rabobank: 

IBAN rek.nr. NL74 RABO 0348 1680 98 

Voor alle duidelijkheid vermeld ik hierbij de huidige contributiebedragen: 

- voor een alleenstaande bedraagt de contributie € 30,00 

- voor een echtpaar bedraagt de contributie € 51,50. 

Rijbewijskeuring 

We zijn blij u te berichten dat er weer keuringen kunnen plaatsvinden!! 

In dit bericht vindt u de volgende data:  

8 sept – 28 sept – 13 okt – 26 okt enz. 

Ze worden als vanouds gehouden in Zalencentrum Open Hof. 

Het persbericht voor de Flevopost wordt, vanwege ruimtegebrek, niet altijd ge-

plaatst terwijl er wel keuringen plaatsvinden. Voor informatie over de keuringen in 

Lelystad kunt u ons ook bellen. 

De keuring kost 45 euro voor het B-rijbewijs; voor het C-rijbewijs betaalt u 75 euro. 

Leden van een ouderenbond of krijgen 5 euro korting op vertoon van het pasje of 

adresstrookje, vaak moet er ook een bonnetje bij welke u kunt inleveren bij Zilveren 

Kruis. Daar moet u natuurlijk wel lid van zijn. Laat het me even weten, ik denk er 

niet altijd aan.  

Voor aanmelding of informatie over de procedure kunt u 06-10329560 of 06-

20670105 bellen 

U kunt ook kijken op www.rijbewijs-keuring.com.   

Met vriendelijke groet, 

Bea Schultze 

06-10329560 - 06-20570105 

b.schultze@rijbewijs-keuring.com 

www.rijbewijs-keuring.com 

   



 5 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering op dinsdag 3 augustus 2021 

Aanvang 13:30 uur en sluiting 15:45 uur. 

* Voorzitter Arkenbout opent de vergadering met het lezen van een kort gebed van 

Jaap Zijlstra. 

* De agenda wordt vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering wordt bespro-

ken. 

* Naar aanleiding van het verslag zullen we de PCOB leden nogmaals dringend ver-

zoeken om hun mailadres door te geven zodat we in het nieuwe seizoen meer leden 

per mail kunnen informeren. 

* De penningmeester doet verslag: 

De financiën gaan naar wens. Er zijn geen giften voor de Lief en Leed kas binnengeko-

men. (Voor wie dat alsnog wil doen: Het kan nog steeds en het bankrekeningnummer 

staat op de achterkant van de nieuwsbrief.) Een aantal leden heeft de contributie nog 

niet voldaan. Vanaf september zal de penningmeester herinneringen versturen. 

* Het landelijk bureau gaat een ledenwerfactie opstarten. Wie zich via die actie aan-

meldt, wordt automatisch lid van KBO-PCOB. Voor de lokale afdelingen moet een keus 

worden gemaakt tussen KBO of PCOB. 

De tussenstand van het aantal leden van de afdeling is als volgt: op 1 januari had de 

afdeling 495 leden op 31 juli had de afdeling 478 leden. Er zijn 14 leden overleden, 3 

leden hebben bedankt, 4 leden zijn verhuisd en er zijn 4 nieuwe leden bij gekomen. 

* De eerste ledenmiddag van het nieuwe seizoen staat genoteerd voor 19 oktober 

2021. 

We starten met een luchtig programma met muziek van Martine Dubois. Er zal genoeg 

gelegenheid zijn om elkaar weer echt te ontmoeten. 

* De activiteitencommissie gaat aan de slag met de invulling van de andere ledenmid-

dagen. We hopen van harte dat we dit seizoen alle ledenmiddagen kunnen houden. De 

zaal van Open Hof is voor het hele seizoen gereserveerd. 

* De voorzitter heeft kennisgemaakt met nieuwbenoemde regio coördinator, dhr. Jaap 

Oosterveld. Oosterveld zal zichzelf in de Nieuwsbrief voorstellen. 

* Nadat er nog diverse puntjes van aandacht zijn besproken sluit de voorzitter de ver-

gadering. 

De volgende vergadering is op 7 september 2021. 

Truus Reinhoudt 
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Digitale mededelingen 

Het bestuur van de afdeling Dronten is van plan om in het nieuwe seizoen te starten 
met het zo nu en dan versturen van een mail met extra informatie voor de leden. 

Het gebeurt vrij regelmatig dat er bij het secretariaat een bericht binnenkomt dat is 
bestemd voor de Nieuwsbrief. Dat gaat dan meestal over een interessante bijeenkomst 
in de bibliotheek, informatie over het openbaar vervoer of andere wetenswaardig-
heden. Ook het hoofdkantoor stuurt regelmatig een mail rond die zeer lezenswaardig 
is. 
Een selectie uit deze berichten zouden we graag zo nu en dan per e-mail met u willen 
delen. Kopij voor de maandelijkse nieuwsbrief moet altijd uiterlijk de 15e van de maand 
binnen zijn.  Komt er dan op de 20e een interessant bericht binnen, dan kunnen we dat 
helaas niet meer plaatsen. 

Daarom nogmaals een dringend verzoek om uw mailadres, per mail, door te geven aan 
de secretaris! 
Het adres is: reinhoudt@solcon.nl  

Het bestuur gaat hoe dan ook, in het nieuwe seizoen van start met de e-mail 
berichtgeving.  
Uiteraard blijft de Nieuwsbrief bestaan zoals die nu wordt gemaakt! Maar… 
Voor alle extra informatie hebben we echt uw mailadres nodig.  
Daarom: GEEF HET DOOR. 

Tenslotte nog dit:  
Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor de afdeling Dronten en wordt niet verder 
doorgegeven. Daar kunt u 100% van op aan. 

Namens het bestuur, Truus Reinhoudt 

Op twee slakken 

Na een forse regenbui reed ik slalommend om de vele slakken te ontwijken op het 
fietspad, en ik moest denken aan dit gedichtje van Kees Stip: 

Twee slakken waren al sinds jaren 
op weg van Groningen naar Haren. 
Tenslotte kwam geheel ontdaan, 
de oudste aan het eindpunt aan. 
Hij slikte en sprak diep bewogen: 
‘Mijn broer is uit de bocht gevlogen’. 

Ik heb mijn best gedaan, maar weet zeker dat ook van de ‘fietspadslakken’ een aantal 
de eindstreep niet heeft gehaald… 
Truus 

mailto:reinhoudt@solcon.nl
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Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-06-2021 tot 15-08-2021 
Rectificatie 
Dhr. P. de Vries, De Schalm 22, naar De Regenboog 437, 8254 AS 
Mw. J.J. de Vries-Hooijsma, De Schalm 22, naar de Regenboog Bloesemlaan 2-2 

Overleden 
16-07-2021: dhr. D.J. van Marum, De Wolken 17, 8254 AN Dronten. 
16-07-2021: dhr. A.C. Andeweg, De Regenboog 11, 8254 AA Dronten 
20-07-2021: mw. A. van de Leij-de Vries, De Regenboog 486, 8254 AH Dronten 

Nieuw lid 
Mw. M.J.J. van Marum-Kley, De Wolken 17, 8254 AN Dronten 
Dhr. D. Sijtsma, Het Rijpaard 49, 8252 ET Dronten 

Bedankt 
Per 31-12-2021 mw. R. Leichtenberg-Fennema, Het Spectrum 104, 8254 AW 
Per 31-12-2021 mw. M.J. Murre-de Hullu, De Schalm 55, 8251 LC Dronten 
Per direct mevr. A. Jelsma-de Vries, De Regenboog 444, 8254 AG Dronten 

Verhuisd 
Mw. H. C. Mostert-van Wingerden, De Shetlander 6, 8252 HL Dronten naar Het 
Spectrum 76, 8254 AV Dronten  

Persbericht Flevomeer bibliotheek 

Vragen over smartphones, tablets, laptops of het internet? 

FlevoMeer Bibliotheek en SeniorWeb helpen je op weg tijdens Digicafé 

Je hebt een nieuwe laptop, smartphone of tablet, maar je weet nog niet goed hoe alles 

werkt. Hoe zet je er bijvoorbeeld apps op of hoe skype je met familie en vrienden? Al 

deze vragen beantwoorden de vrijwilligers van SeniorWeb tijdens het Digicafé op don-

derdag 2 september van 15.30 tot 17.00 uur. 

Geen vraag is te gek 
In het Digicafé kun je onder deskundige begeleiding oefenen en kosteloos advies vragen 

over laptop, tablet en smartphone. Ons uitgangspunt is dat geen vraag te gek is. Neem 

bij voorkeur eigen apparatuur mee naar de bibliotheek. Dan leer je met tips en hulp van 

medewerkers wat voor jou specifiek het beste werkt. 

FlevoMeer Bibliotheek haal het beste uit jezelf 
Bij FlevoMeer Bibliotheek is iedereen welkom. Volg een computercursus, woon een le-

zing bij of kom met je (klein)kinderen genieten van een voorstelling. Persoonlijke ont-

wikkeling staat bij ons voorop en daar zetten wij ons elke dag weer voor in.   



  

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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