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Van de voorzitter 

Normaal 

Eindelijk… Na anderhalf jaar kunnen we de bakens verzetten. De samenleving gaat 

weer terug naar normaal. Het virus is nog onder ons. Er klinken nog waarschuwin-

gen van virologen. De mensen worden nog steeds aangespoord zich te laten vacci-

neren. De kans op besmetting blijft aanwezig. Ook het griepvirus zal zich weer mel-

den. Het moment dat deze tekst geschreven is, moet de persconferentie van de 

overheid nog plaatsvinden. De verwachting is dat de maatregelen versoepeld of 

opgeheven worden. Het bestuur van PCOB Dronten heeft tijd besteed om vooruit 

te kijken. Wat is mogelijk. We houden met elkaar rekening met de beperkingen. Het 

bestuur hanteert de stelling; iedereen voelt zich veilig tijdens een bezoek aan een 

ledenmiddag.  

In het blad “Petrus”, een uitgave van PKN Kerk Nederland las ik een gebed. Dit wil 

ik graag met u delen. 

VOORUITKIJKEN 

God, na anderhalf jaar bakens verzetten, steeds weer denken; wanneer kan het 

weer? Steeds weer aanpassen, want het kon niet, steeds weer een teleurstelling, 

langzaam eraan wennen. God, nu gaan we weer open, de wereld wordt iets groter. 

We zien meer mensen, we raken aan, hier en daar, voorzichtig. Maar er is ook die 

gewenning en die angst. Hoelang zal dit duren? Wanneer weer een golf? Er komen 

vast weer beperkingen. God, na zoveel keer het deksel op de neus, na anderhalf 

jaar zo’n gesloten leven, blijft het moeilijk om weer open te gaan, vol vertrouwen 

vooruit te kijken. Help ons, met de tijd nemen, met voorzichtigheid, met vertrou-

wen, met open vizier, dat we weer durven, met uw Zegen. Amen. (Ds. Harmke Heu-

ver.) 

Het bestuur van PCOB Dronten heeft het besluit genomen om de activiteiten te 

starten. U leest in deze nieuwsbrief de aankondiging van de ledenmiddag op 19 
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oktober a.s. De activiteitencommissie zal het programma voor het seizoen 2021-22 

samenstellen. Met voorzichtigheid en vertrouwen pakken we de draad weer op.  

Namens het bestuur roep ik luidkeels de kreet: U komt toch ook!!!!!  Het bestuur 

hoopt veel leden van PCOB en KBO te mogen begroeten in Open Hof. De ziel van 

de vereniging KBO-PCOB in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, is de ontmoe-

ting en gezelligheid. Het bestuur weet zeker dat veel leden ernaar uitzien om elkaar 

te ontmoeten. 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering op vrijdag 10 september 2021. 

* Voorzitter Arkenbout opent de bijeenkomst met het lezen van een gebed. 
* De agenda wordt vastgesteld, de notulen besproken en de binnengekomen post 
doorgenomen. 
* De dag van de denksporten en de dag van de ouderen gaan niet door. Het 
programma wordt doorgeschoven naar 2022. 
* Mevr. Bea Schulze stopt met het organiseren van rijbewijskeuringen. De 
keuringen worden overgedragen aan Regel-Zorg. 
* De aangekondigde scootmobieltrainingsdag gaat niet door. Er zijn te weinig 
aanmeldingen. 
Er wordt door VVN een nieuwe datum gezocht. 
Bestuurszaken: 
* De penningmeester doet verslag. Enkele leden hebben hun contributie dubbel 
betaald. Het geld wordt teruggestort.  
* Op 19 oktober wordt gecollecteerd voor de lief en leed kas. 
* Contactpersonen kunnen bonnetjes van kaarten en bloemen inleveren bij de 
penningmeester. 
* De door het hoofdbureau aangekondigde ledenwerfactie is nog in voorbereiding. 
* Voor het jaarprogramma worden door de activiteitencommissie als eerste de 
sprekers benaderd die voor de lockdown al medewerking hadden toegezegd. 
De spreker voor november heeft al toegezegd. Het programma vanaf januari 2022 
is nog in voorbereiding. 
* Ook de kerstviering is in voorbereiding. In oktober wordt het programma 
definitief vastgesteld. 
* Er zijn gelukkig weer enkele mailadressen binnengekomen. We gaan nu starten 
met de voorbereiding van de extra ledeninformatie per mail. Zodra dit geregeld is 
kunnen ook de nieuwsbrieven uit Nieuwegein die bestemd zijn voor de leden, 
doorgestuurd worden. 
De streefdatum is vanaf januari 2022. 
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* Eerste ledenmiddag op 19 oktober 2021. De beheerder van Open Hof heeft 
bevestigd dat er voldoende veilige zitplaatsen beschikbaar zijn. Martine Dubois 
brengt een luchtig programma. 
* We denken nog na over ledenmiddagen in Swifterbant en Biddinghuizen. De 
huidige mogelijkheden worden bekeken. 
* Als de omstandigheden het toelaten wordt er in mei 2022 weer een dagtocht 
georganiseerd. We zullen naast het zoeken van een geschikte dagtocht ook de 
mogelijkheid van een middagtocht bekijken. 
* De volgende vergadering zal worden gehouden op dinsdag 26 oktober. 
Truus Reinhoudt 

Mag ik mij even voorstellen? 

Vlak voor de zomer ben ik tot mijn plezier door de PCOB benoemd als regiocoördi-

nator PCOB Flevoland.  Ik zie dit als een prachtige en ook pittige uitdaging in een 

tijd waarin corona veel invloed op ons allen heeft en waarbij wij elkaar hard nodig 

hebben. 

Mijn naam is Jaap Oosterveld, 67 jaar en sinds kort met pensioen. Ruim 45 jaar 

getrouwd met Betty en samen ouders van 3 zonen die alweer zijn uitgevlogen. Sinds 

1993 wonen wij met veel plezier in Dronten. Daarvoor hebben we onze vleugels 

ook vanuit onze geboorteprovincie Overijssel uitgeslagen naar Drenthe, Friesland 

en Zeeland. 

Het rondje door Nederland hebben we afgelegd 

omdat we regelmatig nieuwe uitdagingen in ons 

werk en leven tegenkwamen. Betty in het zie-

kenhuiswezen en ik in het maatschappelijk werk 

en in allerlei taken en functies gericht op sociale 

vraagstukken. Daarnaast was ik jarenlang medi-

ator en gemeenteraadslid/fractievoorzitter/ 

wethouder in Dronten vanuit de ChristenUnie. 

Bij mijn afscheid kreeg ik met name de volgende 

kenmerken mee: betrokken, mensenmens, inte-

ger, luisteren en verbinder. Of dat klopt laat ik 

graag aan anderen over.  Wandelen, fietsen en 

tuinieren en politiek hebben vooral mijn inte-

resse en doe ik graag en vaak samen met Betty. Oppassen op de kleinkinderen is 

vaak een genot. Mijn nog zelfstandig wonende moeder van 93 jaar en wonend in 

Overijssel probeer ik iedere week te bezoeken.  Daarnaast ben ik nog actief als 
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diaken, voorzitter van het Alzheimercafé en de ChristenUnie in Dronten en als bur-

gerlid van de provinciale fractie. 

Inmiddels ben ik 17 jaar lid van de PCOB. Een bewuste keuze om toen ik Abraham 

zag, lid van te worden omdat de ouderenbonden een grote rol kunnen spelen in de 

uitdagingen en vraagstukken rondom het ouder worden. Naar mijn opvatting moet 

je daar op tijd mee beginnen, hoe lastig het ook is om te erkennen dat je in een 

volgende levensfase komt. Als regiocoördinator zal ik vooral een verbindende rol 

hebben met de besturen PCOB van de afdelingen in Flevoland en met het landelijk 

bureau. Daarnaast zal ik ook contacten met de KBO onderhouden. 

Ik ben bereikbaar via mijn mobiele nummer 06-55196058 en mijn emailadres 

jaap.oosterveld@gmail.com Ik zie er naar uit om elkaar te kunnen ontmoeten.  

Rijbewijskeuring voor 75-plussers 

“Rijbewijs-keuring” in Dronten in Open Hof is opgeheven. Mevr. Bea Schultze heeft 

veel jaren de aanvraag voor verlenging en medische keuring voor het rijbewijs in 

samenwerking met KBO-PCOB verzorgd. Door omstandigheden moet zij per direct 

stoppen. KBO-PCOB Dronten bedankt Bea Schulze voor de vakkundige service aan 

onze leden.  

KBO-PCOB Dronten adviseert u om gebruik te maken van onderstaande mogelijk-

heden: 

1) U doet zelf de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs. 

2) U laat de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs verzorgen door Regelzorg.  

1) Zelf doen: U doet zelf de aanvraag: Op de website www.kbo-pcob/rijbewijskeu-

ring voor 75-plussers wordt uitleg gegeven hoe u stap voor stap moet handelen. 

U kunt ook de website van CBR raadplegen.  

2) Regelzorg: Wilt u zich graag laten begeleiden, neem dan contact op met Regel-

zorg 088-2323300 of raadpleeg de website www.regelzorg.nl. Regelzorg ver-

zorgt de keuring in Dronten en Swifterbant.  

Korting op de aanvraagkosten: Hebt u een collectieve ziektekostenverzekering van 

Zilveren Kruis via PCOB met een aanvullende verzekering 1 ster, stuurt u de factuur 

van de medische keuring naar Zilveren Kruis. Bij Regelzorg krijgt een PCOB lid re-

ductie op het tarief. 

De medische keuring mag door uw eigen arts worden uitgevoerd.  
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Belangrijk: Begin ruim op tijd voor de datum wanneer het rijbewijs verloopt of 

uw 75e verjaardag. Advies is om de gezondheidsverklaring 4 maanden voor de 

verloopdatum aan het CBR te sturen. Hebt u problemen met uw gezondheid 

stuurt u de gezondheidsverklaring 5 maanden voor de verloopdatum naar het 

CBR. 

Jaarprogramma PCOB 2021/2022  

Wanneer Onderwerp Door wie 

19 oktober Natuurbeelden uit Drenthe Boswachter Martine 
Dubois toont 
natuurbeelden, zint en 
bespeelt de harp. 

17 november Piramide van Austerlitz,  

Rijksmonument m.b.t. de Slag bij 

Waterloo  

Gert Lamers, gids. 

18 januari IJsseloog in het Ketelmeer  Janco Portijk , senior advi-

seur District Noord.  Rijks-

waterstaat. 

15 februari De helpende hand  Eva Vriend, historicus en 

journalist en schrijfster. 

19 april Ontmoetingen in Iran Jan Henk Hamoen,  

emeritus predikant. 

Ledenmiddag 19 oktober 

De eerste PCOB-ledenmiddag van het seizoen 2021-22 wordt gehouden op dins-

dag 19 oktober 2021. 

U bent van harte welkom in Kerkcentrum Open Hof, de Zuid, Dronten. Aanvang: 

14.00 uur. Einde: 16.00 uur.  

De activiteitencommissie heeft Martine Dubois uitgenodigd. Martine is boswach-

ter in de provincie Drenthe. Zij toont prachtige natuurbeelden waarbij zij vertelt, 

zingt en de harp bespeelt.  

Tijdens de pauze wordt thee en koffie geschonken. 

De leden van de seniorenvereniging KBO en PCOB Dronten en belangstellenden 

zijn van harte welkom. 

Entreeprijs: Euro 3,00 

Na afloop wordt gecollecteerd voor de LIEF & LEED.  
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In Open Hof gelden corona maatregelen welke door de overheid zijn voorgeschre-

ven. De beheerder verzoekt u deze maatregelen op te volgen. 

Wees welkom op 19 oktober 2021 

Ledenmiddag 16 november 

De tweede bijeenkomst van seizoen 2021/22 op dinsdag 16 november in zalencen-

trum De Open Hof te Dronten. 

Thema: Pyramide van Austerlitz 

Gastspreker: Gert Lamers 

Wat houdt de presentatie in? 

Centraal staat de Franse Tijd in Nederland (1795 - 1813), onder te verdelen in:  

- De Bataafse Republiek (1795 - 1806) 

- Het Koninkrijk Holland (1806 - 1810) 

- Inlijving bij Frankrijk (1810 - 1813) 

Aan de orde komt (in het kort) de situatie in Frankrijk, die als aanloop gold voor 

patriottische gebeurtenissen in Holland en het vertrek van stadhouder Willem V. 
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Daaropvolgend behandelt hij een aantal bijzondere gebeurtenissen uit de eerste 

jaren van de Franse Tijd, inclusief een uitgebreide kijk op het ontstaan van de Py-

ramide van Austerlitz. Vervolgens zal een belangrijk persoon uit die periode, ko-

ning Lodewijk Napoleon, besproken worden. Tot slot wordt gekeken hoe het de 

Pyramide tot op de dag van vandaag is vergaan. Het geheel van zijn presentatie 

verlevendig hij met een aantal leuke anekdotes.  

Om u een indruk te geven wie hij is, kunt u eventueel op YouTube een interview 

met Gert Lamers bekijken dat recent geplaatst is door Landschap Erfgoed Utrecht, 

te vinden middels "Gert Lamers YouTube".  Op google via "voordeeluitjes Pyra-

mide" is Gert Lamers te zien in een Napoleontisch soldatenpak, terwijl hij aan een 

geïnteresseerde over de Pyramide vertelt.   

Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 

Entree: € 3.00 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-08-2021 tot 15-09-2021 

Overleden 

01-08-2021 Dhr. F. Grooters, Lijzijde 227, 8252LL Dronten 

Nieuwe leden 

20-07-2021 Overgekomen van Lelystad: dhr. J. v. Doorn en mevr. H.W. v. Doorn-

Bosker, het Rijpaard 32, 8252 EV Dronten 



  

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 

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. D. Sijtsma, T: 06 464 444 04 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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