
 1 

 

  

 Afdeling Dronten April 2022 30e jaargang nr. 3 

 

Van de voorzitter 

Toekomst: zeker of onzeker? 

Momenteel leven wij in een turbulente tijd. Met verlangen hebben wij uitgekeken 

naar einde van de coronacrisis. Het opheffen van de beperkende maatregelen 

wordt definitief. Dat voelt als “vrijheid”. Na 2 jaar crisis gaat de samenleving terug 

naar normaal. De ontwikkelingen in Europa maken van “vrijheid” een relatief be-

grip. Oorlog in Oost-Europa. Oorlogsdreiging in westelijk Europa. Het beeld van een 

vreedzame samenleving is compleet veranderd in een wereld van grote onrust. Ter-

wijl ik deze tekst schrijf, zie ik de beelden via de televisie; van vluchtende inwoners 

uit Oekraïne, van kleine kinderen met bange gezichtjes, van ouderen die niet zelf-

standig kunnen vluchten, van overvolle opvangcentrums o.a.in Polen. Hartverwar-

mend zoveel vrijwilligers die hulp bieden om de vluchtende mensen te helpen. Ne-

derland zal zich inzetten voor de opvang van de mensen uit Oekraïne. Gelukkig, veel 

mensen zetten zich in om deze opvang mogelijk te maken, ook in Dronten. 

De gevolgen van de oorlogscrisis zijn in Nederland al merkbaar. De prijzen van di-

verse levensbehoeften rijzen de pan uit. De mensen met een laag inkomen worden 

het hardst getroffen in hun portemonnee. In Dronten is een samenwerking ont-

staan onder auspiciën van “MEERSAMEN”, waarin o.a. de kerken, KBO-PCOB en 

meerdere organisaties samen met de gemeente Dronten, de mensen met financi-

ele problemen bijstaan. U wordt daarover geïnformeerd o.a. via de Flevopost. 

Wordt op u een beroep gedaan, denkt u dan ruimhartig mee. 

We leven nu in een wereld waarvan het toekomstbeeld compleet gewijzigd is. On-

zekerheid sluipt onze samenleving binnen. Misschien wel strijd tussen groepen met 

verschillende denkbeelden. De onzekerheid nemen we mee naar Pasen 2022. We 

lezen het verhaal van ca. 2000 jaar terug, het verhaal in de bijbel in de beschrijving 

van Lucas. De Zoon van God, Jezus Christus, stelde zich in dienst van de gewone 

mens. De Hogepriesters en Schriftgeleerden beschouwden dit als een vijandige 
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daad. Denkt u nu aan President Poetin van Rusland, hij beschouwt de inzet van Pre-

sident Zieliński van Oekraïne, die van Oekraïne een democratisch land wil vormen, 

als een vijandige daad. Valse argumenten rechtvaardigen om een oorlog te ontke-

tenen. Jezus werd gevangengenomen, veroordeeld met valse argumenten, terecht-

gesteld. Met Pasen vieren wij het feest van de overwinning, “de opstanding van 

onze Heer Jezus Christus”. Laat het volk van Oekraïne deze overwinning als een wa-

pen gebruiken om sterker op te staan uit deze strijd. 

Een gebed voor Oekraïne (uit het blad “Petrus” van PKN) 

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor ieder-

een die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschu-

welijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en 

wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. Geef dat wapens geen recht van spre-

ken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien 

naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. Wij bidden U voor de Oekra-

iense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om hun familieleden en 

geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te 

houden. Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat 

Uw visioen verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat de stem-

men die willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle 

betrokken leiders. Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde 

vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus 

Naam, Amen 

Pasen 2022 

Het is maandag 7 maart 2022.  

De radio houdt me vandaag op de hoogte van de toestand in Oekraïne en de op-

brengst van giro 555.  

Gruwelijke en hoopvolle berichten wisselen elkaar af.  

Het thema van PKN in deze 40 dagen tijd is: 

“Alles komt goed?!” Aansluitend bij het jaarthema: “Van U is de toekomst”.  

Ik moet er lang over nadenken… 

 Dan komt er spontaan een fragment uit een lied in me op: In de bloembol … 

Ik zoek het op en lees lied 982 uit het Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk. 
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Een lied over de schepping, een lied van hoop en verwachting. 

Een lied over een nieuw begin. 

Bijna al een begin van Pasen in de 40 dagentijd. Hoopvol en verwachtend dat het 

goed komt! 

Lied 982: 

In de bloembol is de krokus,  

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte, 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar zijn schepping om 

Elke stilte kent zijn zingen. 

zoekt een woord een melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

In dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 

In ons einde is de aanvang, 

in de tijd oneindigheid, 

in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 

In de dood het nieuwe leven, 

overwonnen alle strijd, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herkent die tijd. 

Kome wat komt… het wordt Pasen! 

Gezegende dagen gewenst. 

Truus
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Positief en negatief 

Daar zit je dan met je zelftestje. Je hoopt op één streepje en je ziet er twee! 
Positief getest, dus een negatief bericht. 
Beetje raar is het wel: als je negatief test, is het een positief bericht. 
Test je positief dan is het resultaat negatief voor jezelf… 
Het klinkt eigenlijk heel logisch, maar als je er een beetje over gaat filosoferen 
wordt het toch een raar verhaal. 
‘Hoe kan dat nou’, zei iemand laatste tegen me: ‘Positief is toch goed? Waarom is 
dat nu dan opeens negatief??’ 
 ‘Nou’, zei ik: ‘in dit geval is positief iets wat je hebt, en niet wil hebben, dus is dat 
negatief!’ 
‘Ja, maar… eigenlijk vind ik toch dat het niet klopt’ zei ze. 
Voor we er erg in hadden waren we een kwartier lang aan het discussiëren over 
positief/negatief, en op het laatst waren we allebei de positieve/ negatieve kluts 
kwijt! 
Eén ding weet ik zeker: Ik testte positief en als u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt 
ben ik al lang weer uit quarantaine en dus negatief! 
Vanuit Swifterbant toch een positieve groet voor u allemaal. 
Truus 

Dagtocht PCOB/KBO 3 mei 2022 

Gelukkig kunnen we als PCOB afdeling Dronten eindelijk weer een dagtocht 
organiseren.  
Deze dagtocht staat gepland op dinsdag 3 mei 2022. De bestemming van deze 
dagtocht is de rivier de Vecht in de provincie Utrecht. De luxe touringcar zal ons 
vanuit Dronten via een mooie binnendoor route naar Maarssen brengen. We 
worden afgezet bij de rondvaartboot van Rederij Stichtse Vecht. De vaartocht zal 
ca. 3 uur duren. Aan boord kunt u genieten van een heerlijke bootlunch.  

Vertrek Dronten: 10.30 uur (instappen 10.15 uur bij de bushalte de Ark, De Oost 
t.o.v. De Regenboog). Varen van 12.00 tot 15.00 uur. Aankomst in Dronten: 16.30 
uur. Kosten € 55,00. 

Leden welke gebruik maken van een rollator kunnen zich ook aanmelden.   

U kunt zich t/m dinsdag 19 april 2022 aanmelden.  

Aanmelden kan bij mevr. Noordermeer, telefoon 0321-339925 of per e-mail 
uara38pe@kpnmail.nl en bij de penningmeester van PCOB afdeling Dronten per: 
telefoon 0321-337405 of per e-mail baakvantoor@gmail.com.   
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LET OP!!!   Uw inschrijving is pas definitief als de kosten ad € 55,-- per persoon 
voor 24 april 2022 op onze bankrekening zijn overgemaakt.  
NL74 RABO 0348 1680 98 t.n.v. PCOB afd. Dronten o.v.v. Dagtocht 3 mei 2022.  

Wees er snel bij want VOL is VOL.  

Ledenadministratie 

Wijzigingen van 15-02-2022- t/m 29-02-2022 

Overleden 

25-10-2021 mw. A. Trompetter-Smak, De Heraut 38, 8255 EB Swifterbant 

12-02-2022 dhr. M.C. Taal, Mark 29, Dronten 

Nieuwe lid 

Mw. H. Eilander–Pafforaad, Kruidendreef 26, 8252 BG Dronten 

Rijbewijskeuringen CBR in Dronten en omgeving 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 

jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of ver-

nieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.  

RegelZorg Rijbewijskeuringen verzorgt keuringen in Dronten. 

Kosten: 75 jaar en ouder € 50,00. Rijbewijs C/D/E tot 75 jaar € 70,00.  

Afspraak spreekuur: via website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 088-

2323300.  

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze 

datum met het verlengen van uw rijbewijs.  

Zelf koopt u en vult u in een gezondheidsverklaring:  

• Bij mijn cbr.nl via DigiD met SMS of App-verificatie.  

• Bij de gemeente kunt u een papieren gezondheidsverklaring kopen.  

U kunt voor keuringen ook een afspraak maken bij Goedkope rijbewijskeuringen. 

Ook hier geldt: vooraf een gezondheidsverklaring regelen. 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor ver-

lenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij 

Goedkope Keuringen op 21 april en vervolgens eens per maand in het Dorpshuis 

De Steiger, De Heraldiek 2, Swifterbant. Voor informatie en een afspraak belt u 

http://www.regelzorg.nl/
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naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren 

kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.  

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E en Taxipas € 55,00. 

Uitnodiging PCOB ledenmiddag  

Leden van PCOB Dronten, van KBO-Dronten en niet-leden worden uitgeno-

digd voor het bijwonen van de laatste ledenmiddag van het seizoen 2021-

2022.  

Datum: dinsdag 19 april 2022. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. 

Locatie: Kerkcentrum De Ark, De Oost 54, Dronten.  

Entreeprijs: Euro 3,00.  Incl. koffie of thee. 

Programma:  

Presentatie met amusement: “Wie het weet mag het zeggen”. Naar welke 

Nederlandse tv-series, tv-personen, cabaretiers, zangers/zangeressen keken 

de huidige senioren zo’n 40-60 jaar geleden.  

Een feest van herkenning, u waant zich terug in de tijd. 

 

https://www.goedkopekeuringen.nl/


  

COLOFON 

Vz: Dhr. 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: Dhr. 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: 

Dhr. S. Burgstra, T: 313667 Dhr. G. Koetsier 

Dhr. M. den Braber, T: 321929 Eurosingel 200 

Dhr. Y. Hoekstra, T: 313028 T: 337175 

Dhr. D. Sijtsma, T: 06 464 444 04  E: gkoetsier@solcon.nl 

Dhr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon 

Ledenadministratie: 

Dhr. E. Spriensma, T: 313839, E: kbo.pcob.ledenadm@gmail.com 

Commissie Lief en Leed: 

Vacant 

Samensteller nieuwsbrief: Dhr. J. Bax, T: 323431 

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand. 

mailto:arieadriearkenbout@ziggo.nl
mailto:baakvantoor@gmail.com
mailto:gkoetsier@solcon.nl
mailto:foppesjan@gmail.com
mailto:kbo.pcob.ledenadm@gmail.com
mailto:pdevries@solcon.nl

