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 Afdeling Dronten Mei 2022 30e jaargang nr. 4 

 

Van de voorzitter 

Hoop 

Het nieuws wordt momenteel beheerst door de oorlog in Oekraïne. Een verslag in 

de dagbladen en de praatprogramma’s op de televisie delen grote zorgen met de 

lezers en kijkers. Allereerst denken wij aan de inwoners van Oekraïne. Een demo-

cratisch land wordt bedreigd door een aristocratisch land. Een niets ontziend leger 

voert de bevelen van een dictator uit. U begrijpt wie bedoeld wordt: de president 

van Rusland.  

Een mens is gezegend met een dak boven het hoofd. In de afgelopen weken is dat 

duidelijk gemaakt bij het zien van de miljoenen mensen die de oorlog in Oekraïne 

ontvluchten. Halsoverkop moeten zij huis en haard verlaten. Hun belangrijkste be-

zittingen in een rolkoffer of weekendtas. De kat in een mandje, dagenlang op weg 

naar een nieuwe plek. De mensen laten alles achter, in de hoop dat het tijdelijk is 

en dat ze ooit kunnen terugkeren naar hun eigen huis. Tenminste als het niet ver-

woest is. Gedwongen te moeten vluchten uit je huis dat vaak met zoveel liefde en 

toewijding is gebouwd, dat mogelijk al jaren je thuis is… Verschrikkelijk. Het grond-

recht van een mens om ergens te wonen, is hen afgenomen. Miljoenen mensen op 

de vlucht, op zoek naar een dak boven het hoofd. Gelukkig zijn veel landen bereid 

om mensen ruimhartig op te vangen. Grote opvanglocaties worden geschikt ge-

maakt voor een langdurig verblijf. Particulieren nemen mensen op in hun huis. De 

mensen kunnen tot rust komen. En dan komt de angst om de achtergebleven fami-

lieleden. Maar ook de hoop om weer terug te keren naar hun land. Ondanks het 

grote verdriet zal de bevolking van Oekraïne weer opstaan. Het heeft de toorn van 

de vijand weerstaan.  

Jezus Christus heeft het kwaad in de mens weerstaan. Met Pasen herdenken wij 

zijn opstanding, zijn overwinning op de machthebbers. Met Pinksteren zal zijn 

Geest gestrooid worden over alle mensen op deze wereld. De bevolking van 
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Oekraïne leeft momenteel in een verschrikkelijke situatie. Ook deze mensen zullen 

de liefde van Jezus Christus ervaren, hoe moeilijk dat dit te begrijpen is.  

Daarom een gebed van HOOP (Marloes Meijer uit Petrus)  

Als een nog niet gezongen lied dat in verte zachtjes klinkt, als de eerste pennen-

streek op een onbeschreven blad, als bloesem die haast barst uit de knop, zo is Uw 

hoop, O God; Vol schoonheid en ruimte en vreugde. 

Met wie verlangen naar liederen vol zuiverheid, naar verhalen zonder grenzen, naar 

levenslust die uit zijn voegen barst. Bid ik om Uw hoop, O God; zuiver, grenzeloos 

en levendig.  

Laat mij zingen en spelen, schrijven, praten en bidden. Luisteren en steeds weer 

verstaan. Laat mij leven uit Uw hoop, O God; ontvangend, dragend en delend. 

Amen. 

Belangenbehartiging: KBO en PCOB behartigen in de gemeente Dronten de belan-

gen voor de senioren. De “BIJENKORF” is het orgaan waarin afgevaardigden van 

seniorenbewegingen gezamenlijk overleggen met het gemeentebestuur van Dron-

ten en de politieke partijen. De actuele onderwerpen zijn wonen, zorg, openbaar 

vervoer, digitaal vaardig, zingeving. 

Openbaar vervoer (OV) in Dronten is een actueel onderwerp. In 2023 zal een 

nieuwe vervoersconcessie door de Provincie Flevoland uitgegeven worden. In de 

concessie wordt de praktische uitvoering van het OV vastgelegd. KBO-PCOB heeft 

een aantal wensen op tafel gelegd, zoals: Een verbinding vanuit alle wijken naar het 

centrum en het station. Voorgesteld is een “buurtbus” te laten rijden. De provincie 

heeft dit opgenomen in de planning van een nieuwe concessie. De buurtbus zal 

door een vrijwilliger (m/v) bestuurd worden. KBO-PCOB hoopt op voldoende geïn-

teresseerden om enkele dagdelen in de week de bus te besturen. Bij voldoende 

belangstelling kan de toekomstige busonderneming de buurtbus in de loop van vol-

gend jaar opstarten.  

De Regiotaxi is ook actief in Dronten. Op aanvraag kan men zich laten vervoeren 

van A naar B. Bij het loket van de WMO van de gemeente kunt u informeren of u in 

aanmerking komt voor een WMO-vervoerspas. De ritkosten worden berekend vol-

gens een gereduceerd tarief. Hebt u geen vervoerspas, dan betaalt u het duurdere 

taxitarief. KBO-PCOB heeft de gemeente voorgesteld om het tarief te wijzigen naar 

het goedkopere ov-tarief. Om gebruik te maken van de Regiotaxi moet u zich aan-

melden bij de centrale om vervoerstijden af te spreken. De Regiotaxi is geschikt 

voor het vervoer van een rolstoel.  
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Heeft u vragen en opmerkingen over belangenbehartiging, neemt u contact op met 

het bestuur van PCOB. 

Bedanken: De leden van KBO-PCOB zijn bekend met de service van het invullen van 

het belastingformulier. Vrijwilligers komen bij de leden thuis om de benodigde ge-

gevens met u door te nemen. Recent hebben de heer Sieb Burgstra en de heer 

Yntze Hoekstra te kennen gegeven om te stoppen met deze werkzaamheden. Sieb 

en Yntze hebben ruim 15 jaar dit vrijwilligerswerk met plezier en veel inzet gedaan. 

Het bestuur van PCOB Dronten heeft Sieb en Yntze bedankt en ieder een bos bloe-

men overhandigd.  

Lente! 

De bruid is het bekendste gedicht van de Nederlandse dichter Jan Prins (1876-
1948). Het verscheen in 1911 in zijn bundel “Tochten”. In dit gedicht wordt Neder-
land (Holland) symbolisch vergeleken met een bruid, waarbij de lentezon de brui-
degom is.  

De laatste twee strofen zijn in de twintigste eeuw aan generaties Nederlanders op 
school bijgebracht: De bruigom is de lentezon. En Holland is de bruid. 

Het gedicht is te lang om helemaal te plaatsen. Als u het helemaal wil lezen is het 
makkelijk terug te vinden op internet. 
Hieronder twee stukjes uit de laatste twee strofen. Herkent u ze nog?  
Heerlijke nostalgie! Geniet ervan. 
Truus 

De bruid 

Een ooievaar trad op de deel, 

Gewichtig, met zijn stok. 

De merel was in zwart fluweel, 

De zwaluw kwam in rok. 

Toen keken, daar 't zó prachtig was 

– En Holland is de bruid, – 

De madeliefjes in het gras 

Haar gouden oogjes uit. 

De bruigom is een edel man, 

De bruid is jong en sterk. 

Daar komen schone kinders van 

En blijdschap bij het werk. 

… 

Nu komt ze met haar lief gezicht 

De bruigom tegemoet. 

Wat is de hemel wijd, – en licht, 

Wat is het leven goed! 

De wereld is een wonderbron 

Van telkens nieuw geluid. 

De bruigom is de lentezon 

En Holland is de bruid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Prins_(dichter)
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Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering op 5 april 2022 

* Voorzitter Arie Arkenbout opent de vergadering met het lezen van een gedicht 

van Huub Oosterhuis, dat als titel heeft: “Houd elkander vast”. 

* De voorzitter deelt mee, dat mevr. Henny Meijer contactpersoon lief en Leed 

wordt in Biddinghuizen. 

* Enkele recent binnengekomen mailtjes worden besproken. 

* financiën: Lief en Leed. De collecte in februari heeft € 74,- opgeleverd. 

* De contributie is geïncasseerd. Een en ander is vlot verlopen. 24 individuele leden 

en 17 leefverbanden moeten de contributie nog overmaken. 

De penningmeester meldt dat de zaalhuur voor de rest van 2022 niet wordt ver-

hoogd.  

De koffieprijs is wel omhooggegaan € 2,40 per kopje.  

* terugblik ledenvergadering 15 maart. Er waren veel te weinig leden aanwezig 

De reden daarvan kan zijn dat de aankondiging nogal verstopt stond in de nieuws-

brief, het mooie weer of de locatie… 

Maar ondanks het lage aantal was het een goede en sfeervolle vergadering. 

De notulen worden na een kleine aanpassing vastgesteld. 

* Activiteitencommissie: Mevr. Noordermeer is niet langer beschikbaar voor de ac-

tiviteitencommissie en helaas ook niet voor het afdelingsbestuur.  

Mevr. Bennen en mevr. Langendoen vormen nu samen de commissie. 

De commissie zou voor de ledenmiddagen graag wensen vanuit de leden willen ho-

ren. Momenteel zijn die niet bekend. (Suggesties kunnen doorgegeven worden aan 

de secretaris.) 

* Terugblik Regiovergadering: Alle afdelingen waren vertegenwoordigd, ook van 

KBO. Mevr. Rinkema, consulent voor Flevoland in het hoofdbestuur was eveneens 

aanwezig.  

Doel van de vergadering: Problemen in de afdelingen bespreken. In alle afdelingen 

is er een tekort aan bestuursleden. Ook de belangenbehartiging richting de over-

heid wordt besproken. 

Er is een werkgroepje gevormd om alle problemen in kaart te brengen en de mo-

gelijkheid van meer samenwerking PCOB/KBO te onderzoeken 

* Naar aanleiding van een vraag van de nieuwe ledenadministrateur: Hoe worden 

mutaties doorgegeven aan de contactpersonen. 
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Antwoord van de voorzitter: Aan het begin van het jaar krijgen de contactpersonen 

nieuwe bijgewerkte lijsten. Mutaties moeten vanuit de nieuwsbrieven zelf door de 

contactpersonen bijgehouden worden. 

* Reisje 3 mei: Er zijn nu onge-

veer evenveel opgaven van 

KBO en PCOB leden. Er is veel 

belangstelling voor het reisje. 

* De volgende vergadering 

wordt gehouden op dinsdag 

10 mei. 

Truus Reinhoudt 

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.  

Begin 5 maanden voor uw rijbewijs verloopt met de eerste stappen om het te ver-

lengen.  

Zelf koopt u en vult u een gezondheidsverklaring in:  

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

• Bij de gemeente kunt u een papieren gezondheidsverklaring kopen.  

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.  
 

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

Ook hier geldt: Vooraf een gezondheidsverklaring regelen. 

U kunt voor een keuring ieder maand terecht in Dorpshuis De Steiger,  

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

http://www.regelzorg.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/
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Van de ledenadministratie 

Zoals het vaak gaat, nieuwe bazen, nieuwe wetten. 

Ik heb de ledenadministratie op mij genomen en dan komt de vraag hoe krijg ik de 

mutaties door. 

Dit blijkt nu zo te gaan, dat we de mutatie gegevens overal vandaan moeten halen, 

uit de krant, uit de kerkbladen, van de bladenbezorgers enz. 

Maar mijn werkwijze is iets anders nl. dat eenieder zijn mutatie doorgeeft aan mij, 

of aan één van de bestuursleden.  

Mijn advies; maak eens een overzicht van de verenigingen, kerk, clubs enz. waar u 

lid van bent en die bericht moeten krijgen bij uw verhuizing, overlijden of verande-

ring. Ook voor PCOB dus, wel zo makkelijk voor uzelf of uw nabestaanden. 

Het kan toch niet zo zijn dat de PCOB bladenbezorger moet ontdekken dat het huis 

op uw adres leeg staat en we niet weten waar u bent. 

Dus: elke verandering in uw situatie betreffende de PCOB, geef het door. 

Kijk eens op de achterste bladzijde van de nieuwsbrief waar alle gegevens staan om 

wijzigingen door te geven, aan mij en/of bestuur.  

Dan moet het toch goed komen dacht ik, en ik reken op uw medewerking. 

Alvast bedankt voor die medewerking. 

Zo kunnen we er met elkaar een goedlopende en correcte administratie van maken. 

De ledenadministratie, 

Eelke Spriensma 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van maart 2022 

Overleden 

19-03-2022 mw. H. Stroo–Rodenburg, Venusweg 5, Dronten  

23-03-2022 mw. T.C. Pruijssen-Pierhagen, Kruizemunt 66, Dronten 

Nieuw lid 

24-03-2022 mw. Bazuin, Gaffelstraat 6, Dronten  

Vertrokken 

Mw. Broekhuizen-van Die, De Zaaiviool 27, Biddinghuizen naar Klompenmaker 156, 

kamer 172, 2401 PR Alphen a/d Rijn



  

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. M. den Braber, T: 321929 Dhr. G. Koetsier 

Dhr. D. Sijtsma, T: 06 464 444 04 Eurosingel 200 

Contactpersoon: T: 337175 

Dhr. J. Foppes, T: 841213 E: gkoetsier@solcon.nl 

E: foppesjan@gmail.com 

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. 
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