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Van de voorzitter 

Crisis 

Deze weken wordt het woord “crisis” veelvuldig besproken en geschreven. Hier 

volgt een aantal voorbeelden: klimaatcrisis, energiecrisis, gezondheidscrisis, perso-

neelscrisis in de zorg, woningcrisis. 

De betekenis van het woord crisis: “een instabiele of cruciale tijd of stand van 

zaken waarin een beslissende verandering aanstaande is”. 

Deze woorden slaan de “spijker op z’n kop”. De Troonrede, door de Koning op Prins-

jesdag voorgelezen, was een nietszeggende boodschap van onze regering over de 

toekomst van ons land. Intussen is de boodschap achterhaald. De hoge gasprijs en 

gerelateerde producten en diensten veroorzaken een grote impact voor het dage-

lijks leven in de komende maanden en langer. Het is droevig dat de regering de 

samenleving niet kan meenemen in een visie hoe het land in de komende decennia 

zal veranderen. Maar laten we naar de toekomst kijken. De jonge mensen voelen 

de woningcrisis aan den lijve. Tekort aan woningen. Woningen bouwen is het de-

vies. Nederland is vergeten om vakmensen op te leiden. De klimaatcrisis vertelt de 

samenleving maatregelen te nemen voor de toekomst om onze aarde minder te 

belasten. Nu moeten we denken aan de toekomst van onze kleinkinderen en 

daarna. Altijd heeft de mens op aarde te maken gekregen met veranderingen van 

de omstandigheden. Dat zal ook nu gebeuren. De mens is in staat om deze veran-

deringen tot zijn/haar voordeel om te zetten. De gezondheidscrisis verhoogt de 

druk op de ziekenhuizen. Verzorgingspersoneel heeft het momenteel zwaar. Inzet 

van nieuwe technologie zal ons moeten helpen om uit deze crisis te komen. De ou-

deren van de toekomst zullen deze veranderingen ondervinden.  

Na de verkiezingen blijkt het formeren van een nieuwe regering bijna onmogelijk. 

Een nieuwe bestuurscultuur? De politici van vandaag en morgen zullen veel wijs-

heid nodig hebben. De aanpak van alle problemen vragen veel kennis, inzicht en 

inzet.  
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Bijna 20% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Als gevolg van de hoge 

gasprijs zullen de prijzen van producten en levensmiddelen en diensten dramatisch 

stijgen. Nog een grote groep mensen zal verder naar de armoedegrens gedrukt 

worden. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor mensen welke in de pro-

blemen raken. Veel gemeenten in Nederland hebben een slechte financiële situa-

tie. De gemeenten hebben de opdracht om mensen in nood te helpen. Het beschik-

bare geld moet over een grotere groep verdeeld worden. PCOB hoopt dat de ge-

meenten zich blijven inzetten om mensen in nood behulpzaam te blijven.  

In maart 2022 worden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De 

burger kiest een nieuwe gemeenteraad die zich de komende 4 jaar inzet voor de 

burger in zijn/haar woonplaats. KBO-PCOB Dronten heeft als doel om zich in te zet-

ten voor de senioren in Dronten.  KBO-PCOB is een deelnemer van het senioren-

netwerk in Dronten. KBO-PCOB heeft tijdens bijeenkomsten geluisterd naar de sig-

nalen van de senioren.  De signalen zijn aan de politieke partijen in Dronten bekend 

gemaakt. KBO-PCOB heeft aangedrongen om in het verkiezingsprogramma de se-

nioren duidelijk aandacht te geven om naar de toekomst de juiste voorstellen en 

plannen te realiseren. Leest u de brief aan de partijen opgesteld door seniorennet-

werk “de Bijenkorf”.  

Brief (in verkorte vorm) van seniorennetwerk “de Bijenkorf” aan politieke par-

tijen in Dronten. 

De Bijenkorf heeft uitgangspunten en thema’s geformuleerd voor de periode 2022-

2026 welke de nieuwe gemeenteraad kan implementeren in hun visie en besluiten. 

De uitgangspunten zijn gebaseerd uit een rapport van de Raad van Ouderen als een 

reactie op Dialoognota Ouder worden 2020-2040.  

Uitgangspunten: Behoeften van senioren centraal stellen. Aandacht voor perspec-

tief voor ouderen.  Eigen regie voeren. Senioren en professionals werken samen, 

waarbij de verantwoordelijkheid van de senior gerespecteerd wordt.   Diversiteit. 

Dé senior bestaat niet. Gezond of kwetsbaar. Aandacht voor de senior in een kwets-

bare situatie. Zorg in de wijk. Zorg voor senioren en kwetsbaren wijkgericht inrich-

ten.  

Thema’s in Dronten 

• Preventiebeleid positieve gezondheid om de gezondheid van senioren te 

verhogen. 
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• Signalering en vroeg signalering op gebied van eenzaamheid en mantel-

zorg. 

• Bevorderen van zelfredzaamheid en eigen kracht. Meer kwetsbare burgers 

voeren eigen regie. Minder inwoners met financiële problemen. Inwoners 

besteden meer uren aan mantelzorg en vrijwilligers werk. Inwoners blijven 

zelfstandig langer wonen. Het aantal mensen dat zich erg eenzaam voelt, 

neemt af.  

• Bouwen van levensloopbestendige woningen voor senioren en gehandi-

capten. 

• Mantelzorg heeft grote invloed op het functioneren van de samenleving. 

De mantelzorger dient ontzorgd te worden om overbelasting te voorko-

men. Een werkgroep van “Meer Samen” werkt inhoudelijk mee.  

De werkgroep “Wonen” van de Bijenkorf ondersteunt volledig te opvatting van de 

Raad van Ouderen. “De Raad vindt gewenst om passend wonen te stimuleren door 

levensloopbestendige woningen te bouwen, het proces van woningaanpassing op 

gang te brengen. In de woonvisie van de gemeente aandacht geven voor een zicht-

bare seniorvriendelijke meerjarige raming en uitvoering. Digitalisering dringt steeds 

verder door in de samenleving. Regie houden over eigen leven betekent goed ge-

informeerd zijn. Informatiegebrek door digitaliseren veroorzaakt achterstelling en 

eenzaamheid. De Bijenkorf spoort de overheid aan om senioren te stimuleren om 

de digitale vaardigheid in de komende 3 jaar te verbeteren.  

Naar aanleiding van deze brief heeft “de Bijenkorf” constructieve gesprekken ge-

voerd met enkele politieke partijen. 

Dankdag voor gewas en arbeid 

In de Protestantse kerken wordt op woensdag 3 november a.s. stilgestaan bij de 

Dankdag voor het gewas en arbeid. Dit jaar 2021 heeft de samenleving het moeilijk 

gehad. De coronacrisis heeft ons leven veranderd. De mensen werden teruggewor-

pen op zichzelf. En nu proberen we het normale leven weer vorm de geven. Deze 

Dankdag in 2021 is een moment voor onszelf en uw relatie tot de medemens. On-

danks de mindere onderlinge contacten, misschien genezen van de corona of van 

ander ongemak, kunnen we dankbaar zijn. Dankzij de vaccinaties, we kunnen leven 

zonder strenge maatregelen. 

Lied 716 uit het liedboek, “Zaaien, maaien, oogsten” heeft u zeker als kind gezon-

gen op de zondagschool. Toch schrijf ik de woorden voor u op. We mogen 
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ontvangen, we moeten delen van onze rijkdom. Niet alleen in goederen, maar net 

zo belangrijk, “liefde” voor elkaar. Zoals Jezus Christus ons heeft voorgezegd en zelf 

in de praktijk gebracht. Zijn liefde, gegeven aan de mens, die afhankelijk is van delen 

en aandacht, mogen wij doorgeven.  

 “Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste voor zijn zorg om ons bestaan. Hij 

biedt ons dit alles aan. Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste voor de ze-

gen die Hij ons geeft, zodat elk het leven heeft. Zaaien, maaien, oogsten, Dank de 

Allerhoogste door te delen met elkaar wat Hij aanbiedt, ieder jaar”. 

PCOB herdenkt overleden leden in 2021  

Zondag 21 november a.s., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, denken wij aan 

de geliefde, de naaste, welke ons zijn ontvallen. U, die door het verliezen van uw 

geliefde partner, elke dag het gemis voelt. Het is een verdrietige dag. Op deze dag 

mag u dankbaar en blij zijn, dat de mensen, die om u heen staan, ook aan u denken. 

Mag de volgende tekst van Marinus van de Berg u helpen om uw verdriet te kunnen 

verwerken.  

Terwijl ik je mis, gedenk ik je. Terwijl ik je mis, vier ik je naam. Terwijl ik je mis, noem 

ik je naam. Je naam noemen, geeft mij lucht. Terwijl ik je gedenk, dank ik je. Om 

wie je was, om wie je nog bent. Terwijl ik je dank, je gedenk, je vier, je mis, zoek ik 

mijn weg, verder. 

Tot slot, een groet van het bestuur PCOB Dronten. 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering gehouden op dinsdag 12 oktober 

2021.  Aanvang 13.30 uur, sluiting 16.00 uur. 

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

Omdat er de komen de tijd veel te regelen is, is deze vergadering twee weken voor-

uit geschoven. 

* De agenda wordt vastgesteld. Er worden enkele aandachtspunten genoemd. 

* De voorzitter doet enkele mededelingen van organisatorische aard. 

* Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 

* Uit de binnengekomen post worden enkele mailtjes besproken 

Bestuurszaken 

* Financiën: De penningmeester meldt dat alles naar wens verloopt. Er zijn herin-

neringen verstuurd aan degene die de contributie nog niet had betaald. Daar is 
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goed op gereageerd. Er zijn nu nog 2 openstaande contributiebedragen. De lande-

lijke contributie wordt niet verhoogd, dus kan ook de contributie van de afdeling 

gelijk blijven. 

Lief en Leed: Er is een vrijwillige gift voor de Lief- en Leedkas ontvangen. Na afloop 

van de ledenbijeenkomst op 19 oktober zal voor de Lief- en Leedkas worden gecol-

lecteerd. 

* In Dronten zijn 6 nieuwe vrijwilligers nodig in de Lief en Leed groep (inlichtingen 

bij de voorzitter) 

* Ledenmiddag 9 november: Er is een verkeerde datum gepubliceerd in de okto-

bernieuwsbrief. 

Gelukkig is de spreker is ook op 9 november beschikbaar. In Open Hof worden de 

coronaregels van de overheid aangehouden. Dus is de QR-code verplicht. 

* Voorbereiding kerstviering: Alle organisatorische en inhoudelijke zaken rondom 

de kerstviering worden op een rijtje gezet. Een aantal dingen staan al vast. Andere 

zaken worden in de komende maand door het bestuur opgepakt.  

* Mailadressen: Baak is bezig met de voorbereiding van een mailbestand om vanaf 

januari 2022 per mail mededelingen naar de leden van de afdeling te kunnen ver-

sturen. Dit betreft dan extra mededelingen. De nieuwsbrief wordt op 332 adressen 

bezorgd, er zijn 170 mailadressen bekend. 

* Ledenbijeenkomst op 19 oktober. Met Martine Dubois is alles geregeld.  

* Middagen in Biddinghuizen en Swifterbant. Hierover wordt nog geen beslissing 

genomen.  

* Tijdens de volgende vergadering zullen we een invulling vaststellen voor het 2e 

deel van de ledenvergadering in maart.  

* De eerstkomende tijd zullen ideeën verzameld worden voor een reisje in mei. Een 

dagtocht wordt waarschijnlijk erg prijzig, dus zal ook gekeken worden naar een mid-

dagprogramma. 

* Rondvraag, volgende vergadering en sluiting. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De volgende vergadering wordt 

gehouden op dinsdag 16 november. De voorzitter sluit de vergadering met de vast-

stelling dat iedereen een heleboel huiswerk te doen heeft.  

Truus Reinhoudt  



 6 

  



 7 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-09-2021 tot 15-10-2021 
Bedankt 
Mw. G.J. van Asselt-Spaan, De voor 37, 8256BB Biddinghuizen 
Dhr. J. Schuiling en mw. E. Schuiling-Simonse, De Dagmaat 50, 8252 JC Dronten 

Verhuisd 
Dhr. H.A. Kampen en mw. A.A. Kampen-Haverkamp, De Oost 35, 8251 CS Dronten 
naar Wezep 
Mw. Sijtsma-Sijtsma, Wendakker 28, 8256 BP Biddinghuizen naar De Regenboog 
443, 8254 AG Dronten 

Overleden 
23-06-2021 mw. C.H. Bouwman-Driezen, p/a Peseta 10, 8253 ES Dronten 
10-09-2021 mw. A. Luik-Dijkstra, De Oost 55 K. afd. 7, 8251 CS Dronten 
15-09-2021 dhr. Th.A. Boudeling, Zuidsingel 78, 8255 CH Swifterbant 
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FlevoMeer Bibliotheek en SeniorWeb helpen met aanvragen QR-code 

Nu in Nederland de coronacheck is ingevoerd waarbij het tonen van een QR-code 

verplicht is, lopen veel Drontenaren er tegenaan dat ze niet weten hoe ze aan zo’n 

QR-code komen. FlevoMeer Bibliotheek Dronten biedt deze inwoners een hel-

pende hand met een Digicafé specifiek gericht op de QR-code. Iedereen is welkom 

op donderdag 21 oktober tussen 15.30 en 17.00 uur. 

Voorbereid naar de bieb 

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk om voorbereid naar de 

bibliotheek te komen. Een werkende DigiD met een gebruikersnaam en wacht-

woord is bijvoorbeeld nodig om een QR-code aan te vragen. Net als een telefoon. 

Een smartphone heeft dan de voorkeur. Heb je geen telefoon, dan kan de QR-code 

geprint worden. 

Nog geen DigiD? Ook dan ben je welkom. Het is dan alleen niet mogelijk om met 

een geprinte QR-code naar huis te gaan. Deze moet namelijk eerst telefonisch of 

schriftelijk worden aangevraagd. Dit duurt een paar dagen. Voor deze optie is het 

belangrijk om je burgerservicenummer (BSN) bij de hand te hebben.  

Cursus Digisterker 

Het hebben van een DigiD wordt steeds belangrijker. Heb je deze nog niet, maar wil 

je deze wel graag aanvragen? Schrijf je dan in voor de cursus Digisterker. In les 1 

gaan we aan de slag met het aanvragen van een DigiD. Deze les is op donderdag 28 

oktober. Je kunt je hiervoor opgeven via de website of balie. 
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Ledenmiddag 9 november 

(Gecorrigeerde versie) 

De tweede bijeenkomst van seizoen 2021/22 op dinsdag 9 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. 

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 
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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 

Jaarprogramma PCOB 2021/2022  

Wanneer Onderwerp Door wie 

9 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. 

Twintigjarig gifeiland nog lang niet verzadigd  

Rijkswaterstaat kan nog jaren vooruit met het dumpen van baggerspecie in het de-

pot in het Ketelmeer. Het kunstmatige eiland werd twintig jaar geleden in gebruik 

genomen voor het bergen van vervuild slib. 

IJsseloog, zoals het eiland heet, dankt zijn naam aan zijn ligging in de monding van 

de IJssel. Het depot, omgeven door een cirkelvormige dijk, heeft een doorsnee van 

1 kilometer en is 45 meter diep. Het is niet toegestaan om op het eiland te komen. 

Vervuild met zware metalen 

De eerste jaren kwam het slib vooral uit het Ketelmeer. De bodem van dit water 

tussen Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder was vervuild met zware metalen 

als kwik, cadmium en zink, aangevoerd door de IJssel. 
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Het Ketelmeer is nu al jaren schoon, maar nog dagelijks wordt op IJsseloog slib aan-

gevoerd uit andere delen van het land. Overal waar dat nog nodig is, worden havens 

en watergangen uitgebaggerd. 

IJsseloog zal waarschijnlijk nooit helemaal vol komen. Er is sinds 1998 ruim 13 mil-

joen ton aangevoerd en er is nog capaciteit voor meer dan 20 miljoen ton. Zoveel 

verontreinigd slib is er niet, zegt Janco Portijk van Rijkswaterstaat. “De meeste plek-

ken met vervuild bagger zijn nu wel gesaneerd.” 

Minder lozingen in de rivieren 

De gesaneerde bodems blijven tegenwoordig schoon, nu de industrie in Nederland 

en Duitsland minder vuil in de rivieren loost dan voor de eeuwwisseling. 

Wel begint over enige tijd het transport van een grote partij baggerspecie uit Vel-

sen. De tijdelijke slibopslag bij staalfabriek Tata Steel krijgt een nieuwe bestemming 

en het vervuilde bezinksel wordt naar het depot in het Ketelmeer verscheept. 

Eiland omgeven door afsluitende laag 

Hoe vuil het op IJsseloog ook is, er is volgens Portijk geen gevaar voor de omgeving. 

“De rand van het eiland heeft een laag waar geen verontreiniging doorheen komt.” 

Over enige tijd zal het depot worden gesloten, verwacht Rijkswaterstaat. De boel 

wordt dan waarschijnlijk afgedekt, waarna een nieuwe bestemming mogelijk is. 

Portijk: “Je kunt denken aan recreatie, energievoorziening en woningbouw of een 

combinatie daarvan".  



  

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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