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Van de voorzitter
LICHTPUNTJES !
Zullen we het afgelopen jaar maar snel vergeten? Toch heb je de neiging om terug
te kijken. Als je de vraag aan anderen stelt: “hoe heb je het jaar 2021 ervaren”, laat
het antwoord niet lang op zich wachten. “Een pet jaar”.
In het algemeen hebben de senioren een moeilijk jaar achter de rug. Eenzaamheid
blijkt een rekbaar begrip te zijn. De ervaringen zijn verschillend, van dramatisch tot
lichtpuntjes.
Het bestuur van PCOB Dronten heeft steeds geprobeerd om de lichtpuntjes op te
zoeken. Maar heeft ook teleurstellingen moeten verwerken. Activiteiten opschakelen, om vervolgens activiteiten af te moeten schakelen. Twee lichtpuntje benoemen: de ledenmiddag in oktober 2021 met het optreden van Martine Dubois uit
Biddinghuizen en de ledenmiddag in november 2021 over het ontstaan van de Pyramide van Austerlitz. De spreker, heeft in legeruniform van het Franse leger uit de
tijd van Napoleon, zijn prachtige historische verhaal verteld.
Terwijl deze tekst wordt geschreven, houdt de besmetting met het omikronvirus de
bevolking in de zoveelste lockdown. Ook deze golf besmettingen zal weer uitdoven.
Laten we het jaar 2022 positief ingaan. Lichtpuntjes, leuke dingen om naar uit te
zien zoals ontmoetingen, reizen, concerten en familiefeesten.
Covid zal voorlopig nog onder ons blijven en dat kleurt de plannen en voornemens
voor 2022. PCOB Dronten zal voor het seizoen 2022-2023 een programma van activiteiten vaststellen. We hopen dat we enkele lichtpuntjes mogen ervaren.
Het geldt voor ons allen. De boostervaccinatie zal ernstige ziekteverschijnselen
voorkomen. Het kan leed, verlies en pijn voorkomen. Daarmee gaan we het nieuwe
jaar in. We wensen elkaar een goed verenigingsjaar.
Met Kerst gedenken wij de komst van de Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer.
Deze Zoon is het “LICHTPUNT” voor ons mensen op aarde.
In het onderstaande gebed kunt u een “lichtpuntje” ontdekken. Een gebed van Ds.
Margreet Klokke.
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O God, wij danken U dat wij leven onder een open hemel. U hebt van zich doen
spreken in Jezus, Uw Zoon. Hij heeft Uw wil gedaan op aarde, zoals in de hemel. En
nu kunnen wij met onze voeten in de modder Hem achterna de hemel op aarde
brengen. Wij bidden dat U bij ons blijft in de manier waarop wij er zijn voor elkaar,
door Jezus, Uw Zoon. Amen.
Ledenmiddag in Kerkcentrum Open Hof
Het Kerkcentrum Open Hof is ingericht als vaccinatielocatie van GGD Flevoland.
Voor PCOB Dronten heeft dit gevolgen. De zaal is voor onbepaalde tijd niet beschikbaar voor de maandelijkse ledenmiddag op dinsdagmiddag. De beheerder van
Open Hof heeft PCOB aangeboden om de ledenmiddag in kerkcentrum de Ark te
houden. De verplaatsing geldt voorlopig, zonder tegenbericht, voor de ledenmiddagen in januari, februari, maart en april. Het bestuur rekent op uw begrip voor
deze tijdelijk verandering.
Ledenmiddag in Kerkcentrum de Ark
De ledenmiddagen in februari, maart, april 2022 worden tijdelijk in Kerkcentrum de
Ark gehouden. Dit geldt voorlopig zonder tegenbericht. We maken gebruik van de
kerkzaal. In deze zaal kan de onderlinge afstand van 1,50 meter gegarandeerd worden. Toegang volgens de coronamaatregelen.
Uitnodiging voor de ledenmiddag op dinsdag 15 februari 2022
Aanvang 14.00 uur. De schrijfster Eva Vriend zal ons meenemen met een stukje
geschiedenis over de naoorlogse gezinsverzorging. Zij heeft over dit onderwerp een
boek geschreven met de titel “De helpende hand”.
Deze uitnodiging is onder voorbehoud: De beheerder van Kerkcentrum de Ark is
gehouden aan maatregelen als gevolg van de lockdown. Het bestuur van PCOB gaat
ervan uit dat omstreeks 15 februari a.s. de lockdown is opgeheven. Is de lockdown
nog van kracht dan is het kerkcentrum gesloten.
Excuus aan de leden
De ledenmiddag op dinsdag 18 januari jl. is niet doorgegaan. Het bestuur heeft het
besluit moeten nemen, vanwege het grote aantal besmettingen begin januari, de
bijeenkomst te annuleren. Het bestuur biedt de leden excuses aan voor het niet
bijtijds informeren. Het bestuur, maar iedereen, is overvallen door deze ontwikkeling.
Overlijden voorzitter KBO Midden Flevoland
Tot onze schrik is op maandag 10 januari 2022 plotseling overleden, de heer Fred
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van Bree.
De heer Fred van Bree was voorzitter van de afdeling KBO Midden Flevoland. KBO
Midden Flevoland en PCOB Dronten zetten zich gezamenlijk in voor de het seniorenbeleid in Dronten. De heer Fred van Bree was betrokken bij diverse initiatieven
om het seniorenbeleid onder de aandacht te brengen bij de gemeente Dronten.
Het bestuur van PCOB Dronten zal de heer Fred van Bree blijven herinneren als
voorvechter van de senioren in Dronten.
Tijdens de bestuursvergadering 11 januari 2022 heeft het bestuur van PCOB Dronten de heer Fred van Bree herdacht.
PCOB Dronten zoekt een ledenadministrateur
Het bestuur van PCOB Dronten is op zoek naar een ledenadministrateur m/v. De
huidige administrateur zal haar werkzaamheden om gezondheidsredenen neerleggen.
Omschrijving van de werkzaamheden:
• de administrateur verwerkt het inschrijven van nieuwe leden en het uitschrijven
van leden welke zijn verhuisd, overleden, zich laten uitschrijven.
• Ontvangt per e-mail en/of telefonisch de mutaties van de leden.
• De mutaties worden verwerkt op de ledenlijst van de afdeling PCOB Dronten.
• Onderhoudt contact met de landelijke administratie van PCOB in Nieuwegein
per e-mail en/of telefonisch.
• Maakt maandelijks een overzicht van de mutaties en stuurt deze per e-mail naar
de redacteur t.b.v. van de maandelijkse nieuwsbrief, en naar de penningmeester, de coördinator “Lief en Leed”.
• Onderhoudt contact per e-mail en/of telefonisch met de penningmeester en
met de coördinator “Lief en Leed”.
Functie eisen:
• Enige administratieve ervaring.
• Computervaardig. Bekend met de programma’s: E-mail, Windows, Excel
PCOB Dronten biedt u een prettige werkomgeving.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van PCOB Dronten. Telefoon: 0321-383831.
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Van de bestuurstafel
Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 11 januari 2022.
Aanvang 13.30 uur, sluiting 15.45 uur.
* Voorzitter Arie Arkenbout opent de vergadering met het uitspreken van een gebed. Het is de eerste vergadering van het jaar 2022 en de voorzitter spreekt de
wens uit dat het voor de PCOB een goed jaar mag worden waarin we weer “gewoon” onze activiteiten kunnen uitvoeren. Hij vervolgt met de mededeling dat de
voorzitter van KBO Midden Flevoland/Dronten, de heer Fred van Bree, plotseling is
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overleden. Een groot verlies voor zijn gezin en de KBO.
* De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
* Het verslag van 16 november wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
* Er is weinig post ontvangen. Er zijn geen bijzonderheden.
* Financiën: Baak heeft de jaarrekening gemaakt en geeft uitleg bij de cijfers.
* Het jaarverslag van de secretaris is in concept klaar en wordt later besproken.
* Ledenbijeenkomsten: De ledenbijeenkomst van 15 februari, met als spreker Eva
Vriend, kan, tenzij de lockdown wordt verlengd, doorgaan. De gebruikelijke locatie,
Open Hof, is niet beschikbaar, dit is momenteel een GGD-priklocatie. We kunnen
uitwijken naar kerkcentrum De Ark en gebruik maken van de kerkzaal. Dat is geen
“gezellige” locatie, maar we besluiten er het beste van te maken.
* Activiteitencommissie: Het bestuur zal de activiteitencommissie vragen om voor
april, de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen een vrolijk programma met muziek te organiseren.
Voor het seizoen 2022-2023 moet een conceptprogramma worden samengesteld.
* Lief en Leed bezoekers: Er zijn structureel te weinig lief en leed contactpersonen.
(Belangstelling? Inlichtingen bij de voorzitter.)
* Bezorging Nieuwsbrieven en magazine. Er zijn momenteel genoeg bezorgers.
* Deze week zal voor de eerste keer gebruik worden gemaakt van het mailbestand.
* Jaarvergadering: Het gedeelte na de pauze zullen we invullen met een bingo.
* Ledenadministratie: mevr. Meijer wil om gezondheidsredenen stoppen met de
ledenadministratie. Er wordt een oproep geplaatst in de eerstvolgende nieuwsbrief. Mevr. Meijer wil, nadat ze de ledenadministratie heeft doorgegeven een andere taak voor de PCOB op zich nemen, vertegenwoordiger van de PCOB in Biddinghuizen. Voor Swifterbant wordt nog uitgekeken naar een vertegenwoordiger (inlichtingen bij de secretaris).
* Reisje op 3 mei: Er zijn plannen gemaakt. Publicatie volgt later.
* Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
* De volgende vergadering wordt gehouden op 8 februari.
* De voorzitter sluit de vergadering met de opmerking dat er veel is besproken en
dat er opnieuw plannen zijn gemaakt waarvan de uitvoering onzeker is. We hopen
op betere tijden!
Truus Reinhoudt
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Trap er niet in…
Soms hoor of lees je een verhaal waarvan je denkt: Hoe is het toch mogelijk!!!!
Soms denk je er dan meteen achteraan: Zou mij dat ook kunnen overkomen?
Om met schrik vast te stellen dat het iedereen kan overkomen!
Waar gaat het over?
Via de telefoon, via de mail, via Whatsapp en waarschijnlijk via veel kanalen zijn
lieden actief die absoluut niet het beste met ons voorhebben!!
Voorbeeld:
U wordt gebeld door een zeer vriendelijke “bankmedewerker” met de mededeling
dat uw bankpas verloopt en dat u die snel moet vervangen! Er is zelfs iemand van
de bank bereid om die te komen ophalen.
Geloof het niet! Uw bank belt niet en vraagt zeker nooit naar uw bankpas of
gegevens. Leg de telefoon neer!!!
U krijgt een mail waarin staat dat u een openstaande boete moet betalen en wel
binnen 2 dagen! De mail ziet er keurig uit met een supergoedgelijkend logo van de
Rijksoverheid. Trap er niet in want de link die er gemakshalve bij zit, leidt naar een
website van iemand die op uw gegevens en geld uit is.
U wordt, zogenaamd namens de GGD, gebeld dat u op een bepaalde dag en uur
ergens wordt verwacht voor een vaccinatie waar u niets van weet. Geloof het niet
en leg de telefoon neer! Het is makkelijk inbreken als u even weg bent voor een
zogenaamde vaccinatie!
Van Seniorweb kreeg ik onderstaand bericht toegestuurd dat ik met dank aan
Seniorweb aan u doorgeef:
Nepmail verificatie Mijn DigiD
woensdag 29 december 2021
Een valse e-mail over een verouderde sleutel voor toegang tot DigiD is in omloop. Ga niet op de mail in.
In de nepmail staat dat de digitale sleutel van DigiD verouderd is. De ontvanger
van de mail moet de sleutel activeren om gebruik te kunnen blijven maken van
DigiD. Anders moet een volledig nieuwe DigiD aangevraagd worden.
Internetcriminelen zeggen in de e-mail dat het DigiD-account door middel van
IDIN (Identificeren en inloggen) geverifieerd moet worden. Daarvoor staat een
link in de mail. Klik niet op deze link en vul geen gegevens in. De link leidt naar
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een nepwebsite van de oplichters. Zij achterhalen op deze manier inloggegevens van slachtoffers.
Verder: Doe, als u ’s middags even
een schoonheidsslaapje doet, de
deur op slot. Veel veiliger!
Beste PCOB-ers, dit stukje is niet
bedoeld om u bang te maken, maar
een beetje gezonde argwaan kan
echt geen kwaad!
Een veilig 2022 gewenst!
Truus Reinhoudt
Contributie kalenderjaar 2022
Voor het 3e jaar op rij wordt de contributie niet verhoogd. Deze blijft dus voor een
individueel lid € 30,00 en voor een echtpaar c.q. leefverband € 51,50.
Piet Baak, penningmeester
Ledenadministratie
Overleden
30-07-2021: dhr. J.C. Mulder, Lijzijde 169, 8251 LL Dronten
10-12-2021: mevr. L. Metselaar-de Swart, De Duckdalf 15, 8251 GE Dronten
Verhuisd
Mevr. Tj. Mulder-ten Wolde, Lijzijde 169, 8251 LL Dronten
Dhr. J. van Pijkeren en mevr. M. van Pijkeren-Verhey, Roerstraat 4, naar Lijzijde 347,
8251 LM Dronten
Mevr. G. Jongkind, De Oeverloper 277, 8251 HM naar Galjoenstraat 115, 8251 XW
Dronten
Dhr. J.G. Baijense en mevr. M.C. Baijense-McLeanne, Werfstraat 25, 8251 GN Dronten naar Galjoenstraat 47, 8251 ZW Dronten
Dhr. T.C. Stam en mevr. W. Stam-van Twillert, Galjoenstraat 47, 825 XW Dronten
naar De Oeverloper 277, 8251 HM Dronten
Bedankt
Dhr. M. Kamer en mevr. H. Kamer-van Vuren, De Bunder 366, 8252 JJ Dronten
Mevr. E. Bax-Keller, De Tros 53, 8251 LG Dronten
Mevr. C. van de Bosch-Beijeman, Bieslook 11, 8252 DA Dronten
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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.

