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Van de voorzitter 

PCOB Dronten in beweging 

De seniorenvereniging “Protestantse Christelijke Ouderen Bond” is een vrijwilli-

gersorganisatie. In alle geledingen van de PCOB zetten vrijwilligers zich in om op 

te komen voor de belangen van senioren, zoals bij de landelijke- en plaatselijke 

overheid. Het landelijk hoofdbestuur, landelijke ledenraad, plaatselijk bestuur 

bestaat uit vrijwilligers. Door de inzet van honderden vrijwilligers heeft de PCOB 

bestaansrecht. PCOB Dronten functioneert in de samenleving van Dronten. Vrij-

willigers onderhouden intensieve contacten met de wethouders van de gemeente 

Dronten, met de Meerpaal afdeling Welzijn, met verschillende zorgverleners. 

Tientallen leden van PCOB Dronten zetten zich vrijwillig in, voor contactpersoon 

lief en leed, voor bezorgen van het maandelijkse magazine, voor bestuurs- en 

ondersteunende taken, voor samenstellen en drukken van de nieuwsbrief, voor 

het organiseren van de ledenmiddagen en de dagreis. Zonder de inzet van alle 

vrijwilligers kan PCOB Dronten niet bestaan.  

Het aantal senioren in Nederland neemt elke jaar toe. In 2030 bestaat de bevol-

king van Nederland voor 30% uit senioren van 70 jaar en ouder. Veel organisaties 

in het sociaal domein in Nederland bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. De 

hoeveelheid personen welke zich inzetten als vrijwilliger is in de afgelopen 10 jaar 

aanzienlijk afgenomen. Veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers.  

Het bestuur van PCOB Dronten bestaat per 1 mei 2022 uit 3 personen. Het functi-

oneren van het bestuur komt onder druk te staan. Het bestuur ziet graag dat le-

den van PCOB Dronten zich inzetten als vrijwilliger voor diverse taken. Een veel 

gehoord excuus is “ik heb geen tijd”. Leven de huidige vrijwilligers met een andere 

tijd? Natuurlijk, geen enkel individu mag beschikken over andermans tijd. Maar 

meer betrokkenheid bij de werkzaamheden van PCOB Dronten, zal de vereniging 

positief beïnvloeden. Het bestuur hoopt op een uitbreiding van vrijwilligers bin-
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nen afzienbare tijd. Informeer in ieder geval bij de bestuursleden. Zie voor tele-

foonnummers zie achterzijde nieuwsbrief.  

Bewegen maakt warmte 

Hemelvaart en Pinksteren. Het christelijk geloof is in beweging. Hemelvaart volgt 

op het Paasfeest waarin op Goede Vrijdag Jezus wordt gekruisigd en met Pasen is 

opgestaan uit de dood en hiermee de dood heeft overwonnen.  Bij de kruisiging 

werd hij verlaten door God, met Hemelvaart krijgt hij de hoogste plek zittende 

aan de rechterhand van God. Jezus belooft zijn leerlingen: de Heilige Geest komt. 

De Heilige Geest kan de leerlingen helpen om aan iedereen over God te vertellen. 

De Heilige Geest daalt neer op de mensen. Bewegen veroorzaakt warmte. Geloof 

in beweging, de mensen worden geraakt over hetgeen de leerlingen vertellen. De 

leerlingen gaan enthousiast op weg om iedereen over God de Vader en Jezus 

Christus zijn Zoon te vertellen. De mensen worden verwarmd door het geloof.  

Heilige Geest, Gij zijt als wind, kom dan, waai door onze harten, reinig ons. 

Heilige Geest, Gij zijt als het vuur, kom dan, vuur ons aan tot liefde, beziel ons. 

Heilige Geest, Gij zijt als dauw, kom dan, laaf ons met uw goedheid, vervul ons. 

Heilige Geest, Gij zijt als het licht, kom dan, wek ons tot nieuw leven, herschep 

ons. 
Lied 688 liedboek van de kerken. Tekst Jaap Zijlstra. 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 10 mei 2022 

* De voorzitter opent de vergadering met het lezen van lied 1012 uit het liedboek. 
* Agenda, mededelingen en verslag van de vorige vergadering. Geen bijzonder-
heden. 
* Baak stelt voor om op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief een rubriek 
“Belangrijke datums” op te starten. Dit voorstel wordt overgenomen met ingang 
van de eerstvolgende nieuwsbrief.  
* RABO-clubsupport actie. Baak zal de PCOB weer aanmelden als deelnemer. 
Stemmen kunnen uitgebracht worden van 5 tot en met 27 september. Meer 
informatie in de nieuwsbrief van september die eind augustus verschijnt. 
* Terugblik reisje: Er waren 54 deelnemers. De reis was prima verzorgd en naar 
ieders tevredenheid. 
Na afrekening blijkt er een klein tekort te zijn. Dat kan worden gedekt uit de kas: 
reisjesreserve. 
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* Ledenmiddagen in het volgende seizoen: In 2022 op 27 september, 18 oktober, 
15 november en op 13 december de advents/kerstviering. In 2023  op 17 januari, 
21 februari, 21 maart en 18 april. Alle datums zijn vastgelegd bij Open Hof.  
Een datum voor het reisje in mei wordt later vastgesteld. 
* De activiteitencommissie gaat aan de slag met het invullen van de leden-
middagen. 
* Bestuur: De afdeling Dronten telt nu nog slechts 3 bestuursleden.  
De voorzitter heeft voor de nieuwsbrief een informatief stukje geschreven over 
wat de PCOB doet en een oproep voor bestuursleden gedaan. We hopen op een 
spontane reactie! 
* De nieuwe ledenadministrateur stelt voor om in de nieuwsbrief alleen de namen 
van nieuwe en overleden leden te vermelden, zonder de adressen. Dit komt beter 
overeen met de AVG-voorschriften. Het bestuur besluit dit voorstel over te 
nemen. 
* In de volgende vergadering zullen we bekijken of we de toegangsprijs voor de 
ledenmiddagen moeten verhogen naar € 3,50. De koffieprijs is inmiddels € 2,40. 
* De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 9 augustus 2022. 
De voorzitter sluit de vergadering en we wensen elkaar een mooie zomer toe. 
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 

vernieuwen.  

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

verlengen.  

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 

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

2323300.  

U kunt voor keuringen ook een afspraak maken bij Goedkope rijbewijskeurin-

gen. Ook hier geldt: vooraf een gezondheidsverklaring regelen. 

http://www.regelzorg.nl/
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U kunt voor een keuring ieder maand terecht in Dorpshuis De Steiger, De Heral-

diek 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 websi-

te: www.goedkopekeuringen.nl.  

Gelezen in restaurant “De Winkel van Sinkel” in Utrecht 

In de Winkel van Sinkel is alles te koop. 
Daar kan men krijgen: Mandjes met vijgen, 

Doosjes pommade, Flesjes orgeade, 
Hoeden en petten en damescorsetten. 

Drop om te snoepen en pillen om te p..... 

Gevonden op Wikipedia: 

Orgeade is een Franse en Surinaamse witte, ondoorzichtige siroop, gemaakt van 

amandelen en suiker, eventueel met toevoeging van rozenwater of oranjebloe-

semwater. 

  

https://www.goedkopekeuringen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amandel_(noot)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tafelsuiker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenwater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjebloesemwater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjebloesemwater
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Wilt u een energiezuiniger woning?  
Meld u dan aan voor ‘Dron-

ten geeft warmte’! 

Vul het formulier in en doe 
mee! 

Waarom kunt u meedoen? 
De afgelopen maanden zijn 
de prijzen voor elektriciteit 
en gas flink gestegen. 
Daardoor betalen veel huis-
houdens veel meer geld 
voor energie. 

Wat gaan wij voor u doen? 
Wij geven uw woning war-
me aandacht. Gratis! 
U krijgt van ons een duur-
zaamheidspakket van € 75,-. 

Hoe doen we dat? 
We zorgen voor ledlampen, raam- en radiatorfolie en leidingisolatie! 
Onze vrijwilligers en medewerkers van het Energieloket helpen daarbij. 

Wat levert dat u op? 
Betere isolatie leidt tot minder energieverbruik. 
En dat zorgt weer voor een lagere energierekening! 

Heeft uw huishouden: 
• een bruto-inkomen tussen de € 2.250,- en € 2.600,- per maand? 
• én heeft u te maken met een fors verhoogde energierekening? 

Meld u aan! 
Vul onderstaande bon in. U kunt deze inleveren in onze collectebussen van de 
lokale supermarkten en publieke gebouwen in Biddinghuizen, Dronten en Swif-
terbant. Er zijn ook flyers in het Engels, Farsi, Turks en er komt er nog een in het 
Arabisch. 
U kunt ook een mail sturen naar drontengeeftwarmte@meersamen.nu, met 
daarin onderstaande informatie. 

mailto:drontengeeftwarmte@meersamen.nu


 7 

 

‘Dronten geeft Warmte’ laat mensen niet in de kou staan 

Deze week start het lokale burgerinitiatief ‘Dronten geeft Warmte’. Het idee is om 

gedupeerden van de fors gestegen energieprijzen te ondersteunen met duur-

zaamheidsverbeteringen. Om dat te financieren roept het burgerinitiatief van 

stichting MeerSamen mensen die er wel warmpjes bij zitten, op om hun Dronter 

medebewoners niet in de kou te laten zitten. ‘Dronten geeft Warmte’ laat mensen 

niet in de kou staan 

Coördinator Aldert Riepma van ‘Dronten geeft Warmte’ weet dat ook in de ge-

meente Dronten veel inwoners financieel in de knel komen door de gestegen 

energieprijzen. “Gelukkig is er enige tegemoetkoming vanuit de overheid en ver-

licht ook de energiecompensatie de kostenstijging. Maar voor sommigen blijft de 

energierekening nauwelijks betaalbaar. Die mensen willen wij helpen met een 

verduurzamingspakket ter waarde van 75 euro.” 

Verwarm de ander met je bijdrage 

Daartoe vraagt het burgerinitiatief inwoners die hun energiecompensatie niet 

nodig hebben, dit project te ondersteunen. Hun bijdrage kunnen ze overmaken op 

NL95 RABO 0189 6153 03 van Stichting MeerSamen inzake ‘Dronten geeft Warm-

te’. Van het ingezamelde geld helpt ‘Dronten geeft Warmte’ vervolgens, in sa-

menwerking met het Energieloket en Energiebespaarshop.nl, alle aangemelde 

inwoners om hun woning duurzamer te maken. Denk aan het monteren van led-

lampen, het plakken van raam- en radiatorfolie en leidingisolatie. Daarmee bespa-

ren die inwoners ook op lange termijn energie én geld. 
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Meld je aan voor een pakket 

Via www.meersamen.nu, advertenties, flyers en haar netwerk van ruim zeventig 

maatschappelijke partners hoopt ‘Dronten geeft Warmte’ zoveel mogelijk mensen 

die het nodig hebben, te bereiken. Aanmelden voor een verduurzamingspakket 

kan via een aanmeldformulier in het MeerSamen Journaal wat deze en komende 

week/weken wordt gepubliceerd in de plaatselijke media. Dat formulier kun je 

inleveren bij de kartonnen ’bussen’ die je bij supermarkten en openbare gebou-

wen kunt vinden. Aanmelden kan ook via drontengeeftwarmte@meersamen.nu 

met vermelding van je adresgegevens.  

Aldert Riepma sluit af met de oproep: “Hoe mooi zou het zijn als we als inwoners 

vele mede-Drontenaren kunnen helpen met een warme hand. Uw bijdrage wordt 

warm ontvangen!” 

De Meerpaal zoekt Chauffeurs voor Tafeltje Dekje  

Tafeltje Dekje, onze warme maaltijdservice, is één van de diensten van afdeling 

Welzijn van De Meerpaal en zorgt ervoor dat de mensen die niet meer in staat zijn 

zelf boodschappen te doen en/ of te koken een warme en verse maaltijd thuiskrij-

gen. Sinds deze maand wordt er weer lokaal en vers gekookt. We zien de vraag 

naar deze warme maaltijden toenemen, daar zijn we blij om! En daarom zoeken 

we mensen die ons hierbij willen helpen. Wij zijn op zoek naar chauffeurs die tus-

sen de middag warme verse maaltijden bij de inwoners van de gemeente Dronten 

thuis willen bezorgen.  

De chauffeurs rijden volgens een rooster een eigen vaste route, waardoor er ook 

echt contact met klanten wordt opgebouwd. Veel chauffeurs rijden 1 keer in de 

maand een week van 7 dagen, maar er is ook de mogelijkheid om alleen doorde-

weeks te rijden of alleen in het weekend.  

Lijkt het u iets om mee te doen?  Neem 

dan contact op met het Serviceplein van 

de Meerpaal via 0321-388710 of via ser-

viceplein@meerpaal.nl. Bent u niet in het 

bezit van een auto, maar zou u wel graag 

maaltijden willen bezorgen? Ook dan is er 

een mogelijkheid om maaltijden te bezor-

gen omdat we één route hebben die we 

lopend kunnen doen.  

mailto:serviceplein@meerpaal.nl
mailto:serviceplein@meerpaal.nl
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PCOB-KBO reisje 

Zoals altijd stond de bus van Márionreizen 
keurig om kwart over tien klaar bij de 
bushalte aan de Oost in Dronten. Ook de 
meeste passagiers waren om die tijd 
aanwezig, zodat we op ons gemak konden 
instappen. 
Even leek het erop dat het een regenachtige 
dag zou worden, maar net voorbij Lelystad 
was het alweer droog.  En al scheen de zon 
niet, wie naar buiten keek werd vanzelf vrolijk 
van de tulpenvelden en alle  kleurrijke 
bermen. Het felle geel van het koolzaad, 
vermengd met de witte bloemschermen en 
het tere groen van het fluitenkruid gaf het 
polderlandschap iets feestelijks.  
Buiten de polder veranderde de felle kleur 
geel in een iets donkerder tint door de goudgeel bloeiende brem. 
Aan de Vecht lag de “Silver Cloud” al op ons te wachten en stond de koffie klaar. 
Het was te koud om op het dek te zitten, maar in de grote benedenzaal was het 
goed toeven. 

Tijdens de vaartocht werd de geschiedenis 
van de Vecht en de buitenplaatsen waar we 
langvoeren uitvoerig verteld en die uitleg 
was de moeite waard! We werden attent 
gemaakt op de prachtige theekoepeltjes 
aan het water en hoorden dat het drinken 
van een kopje thee in vervlogen tijden 
alleen voor de zeer welgestelden weggelegd 
was.  
Ook werden we gewezen op de beschoeiing 
van de rivier. Deze beschoeiing bestaat voor 
het overgrote deel uit (afgekeurde) 
dakpannen die met de smalle kanten tegen 
elkaar zijn geplaatst.  
Sommige stukken zelfs in een patroon van 
blauwe en rode pannen. Heel mooi om te 
zien. 
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De lunch aan boord was royaal en lekker. Iemand zei: “Ik heb het gevoel dat we 
op een schoolreisje zijn.” En inderdaad, er werd gegeten, gepraat en gelachen, 
met recht een ontspannen schoolreisjesgevoel. 
Na 3 uur varen stond de bus van Márionreizen weer klaar en met de hulp van 
chauffeur Jan werden alle rollators weer in de grote laadruimte geparkeerd.  
Terug in Dronten konden we terugkijken op een geslaagde reis en fijne 
ontmoetingen. 
PCOB-voorzitter Arie Arkenbout sprak daarom de wens uit dat we deze fijne 
ontmoetingen als leden van KBO en PCOB in het komend seizoen kunnen 
vervolgen op de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden 
weliswaar door de PCOB georganiseerd, maar leden van de KBO en 
belangstellenden zijn altijd van harte welkom. Daarom tot ziens!  
Truus Reinhoudt 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van de maand april 2022 

Overleden 

Dhr. G. Valk 

Dhr. P. de Vries 

Mw. M. van Beek-Bouma 

Mw. M.W. Bregman-van Ameiden 

Nieuw lid 

6-4-2022 Mw. T.C. van Katwijk

Bedankt  

Mw. M. Oudshoorn-van Dijk 

Dhr. H. Bouwman 

Mw. J.F. Maris-van Nugteren 

Mw. B. Eding-Paas 

Dhr. J. van de Beek 

Welke gemeente verdient volgens u De gebroken stoeptegel?   

Uit een peiling onder senioren weten we dat de leefbaarheid van de wijken heel 

belangrijk is. En constateren we dat hier veel te doen valt. De meeste signalen die 

we krijgen gaan over gebrek aan onderhoud. Wij willen dat met u aankaarten. Wij 

vragen u daarom: stuur ons een foto van wat u ziet in uw gemeente. En vermeld 

daarbij alstublieft waar het is en wat u zo ergert of belemmert. Uw klachten gaan 

we delen met de gemeenten. En de gemeente die de grootste klus te klaren heeft, 

bieden wij dan – samen met de plaatselijke afdeling –  De gebroken stoeptegel 

aan.   

Stuur uw foto, met de gemeente, de straat die te zien is en wat u daar ergert naar 

communicatie@kbo-pcob.nl of stuur het naar KBO-PCOB, De gebroken stoepte-

gel, Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein. 



  

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. 

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

