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 Afdeling Dronten Juli/Augustus 2022 30e jaargang nr. 6 

 

Van de voorzitter 

Vakantiegevoel. En ik dan!!! 

Het vakantiegevoel begint bij de voorbereiding van een vakantiereis. In de media 

wordt uitgebreid reclame gemaakt. De verhalen gaan over luxe resorts, zonovergo-

ten stranden, verre oorden. Geweldig, al bij het lezen bekruip je het vakantiegevoel. 

En ik dan, slecht ter been, maak gebruik van hulpmiddelen. En ik dan, ik heb geen 

partner en weinig sociale contacten. En ik dan, voor mij is een vakantie financieel 

niet haalbaar. En ik dan!!! Ik wil ook een vakantiegevoel. 

Tijdens de maanden juli en augustus is Nederland met vakantie. Topdrukte op de 

vakantielocaties in eigen land en in Europa. De senioren zoeken vaak hun vakantie-

gevoel in het laagseizoen. En ik dan, ‘Kan ik ook met vakantie?’ Ja, natuurlijk, met 

een lichamelijk beperking kan je met vakantie. Voor mensen met een financiële be-

perking zijn er mogelijkheden. 

In de verhalen leest men over op vakantie met een caravan, een camper, met de 

tent op een camping aan zee of in de bergen. “Waar gaan we dit jaar naar toe?” 

Gaan we met het vliegtuig? Een busreis naar mooie bestemmingen verder weg? En 

ik dan. ‘Ik heb niet zoveel keus.’ Mogelijk heeft u een familielid of een goede kennis 

om met u mee te gaan. Samen een reis plannen. Het vakantiegevoel gaat ontstaan. 

Maakt u gebruik van een hulpmiddel, de vervoersmaatschappijen zijn erop inge-

steld om u te vervoeren.  

En ik dan. ‘Ik kan geen dure vakantiereis betalen. Vraagt u een goede vriend of 

vriendin om samen een dagreis met een bus te maken.  In de nieuwsbrief wordt 

reclame gemaakt door een busonderneming.  

En ik dan. ‘Ik blijf liever thuis.’ Dan kan ook. Vraag een buurman of buurvrouw om 

gezellig koffie te drinken en misschien wel samen te eten. 
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En wij dan. Laten wij in de vakantieperiode denken aan onze medemens in de 

straat, in het appartementengebouw of directe omgeving. U kent vast wel iemand 

die alleen is en weinig sociale contacten heeft. Bel eens aan en probeer een praatje 

te maken. Een kop koffie doet wonderen. Doe dat niet één keer maar probeer dit 

te herhalen. 

Vakantiegevoel zit voornamelijk tussen de oren. Door ook in het dagelijks leven je 

zorgen los te laten, leuke dingen te doen, en te genieten van ieder moment, kun je 

elke dag vakantiegevoel ervaren. Dan maak je van het leven één grote fascinerende 

reis. 

En ik dan. Ik ga met vakantie, samen met een goede vriendin varen. Een riviercruise 

door geheel Nederland. Na het lezen over het vakantiegevoel, ben ik direct deze 

reis gaan organiseren. En mijn lichamelijke beperking blijkt helemaal geen beper-

king te zijn. Wat een lieve mensen die met je meedenken. En ik dan, kan dit ieder-

een aanraden. 

Gaat u op reis of blijft u thuis, het bestuur van PCOB Dronten wenst alle leden een 

plezierige zomerperiode.  

In september a.s. start de PCOB met de activiteiten in het seizoen 2022-2023. In de 

nieuwsbrief van begin september a.s. leest u meer over de activiteiten. 

Vrede doorgeven 

Oorlog in Europa. Militairen vechten. Burgers lijden. De oorlogsdreiging is voelbaar. 

Als gevolg van de oorlogshandelingen worden landen in Afrika getroffen door een 

dreigende hongersnood. Bij de ouderen komen de beelden van de tweede wereld-

oorlog weer terug.  

De COVID-19 pandemie heeft gedurende 2 jaar ons leven beheerst. De beperkende 

maatregelen zijn opgeheven. Eindelijk, denken we, de vrijheid terug. Nu worden we 

geconfronteerd met de gevolgen van de agressie door Rusland tegen Oekraïne en 

de vrije wereld.  

De hoge inflatie als gevolg van de energiecrisis brengt gezinnen en ouderen in de 

financiële problemen. De zorgen nemen toe. We horen alarmerende berichten over 

eventueel gastekort in de komende winter. De regering zal de meest schrijnende 

gevallen moeten ondersteunen. In het algemeen zal de broekriem aangehaald 

moeten worden.  



 3 

In de media is volop aandacht voor de energiecrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcri-

sis. Deze beheersen de politieke beslissingen van de regering. De stikstofcrisis ver-

oorzaakt veel onrust onder de agrariërs in Nederland. De maatregelen welke de 

regering in voorbereiding heeft zal van grote invloed zijn op het voortbestaan van 

veel bedrijven.  

De belangenbehartiging van KBO-PCOB draait op volle toeren, landelijk en plaatse-

lijk. De vertegenwoordigers van KBO-PCOB komen op voor de belangen van de ou-

deren en voor de problemen bij de minima.  

Het lied ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (lied 1014 liedboek) is een gebed waarbij 

wij denken aan de mensen in Oekraïne en de mensen die zijn gevlucht naar diverse 

landen. Wij denken aan de ouderen en gezinnen die het momenteel moeilijk heb-

ben. Wij denken aan de agrariërs in ons land die voor grote veranderingen staan en 

de gevolgen zullen ingrijpend zijn.  

‘Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als 

een tere vlam, behoed haar voor gevaren.  

‘Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding; wees vriendelijk in 

woord en daad bewogen om Gods schepping. 

‘Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen; kijk ieder mens met 

warmte aan, zo kunnen breuken helen.  

‘De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven; als woorden stok-

ken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen.  

‘Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede 

door, geef haar een kans: een schat om uit te delen.  

Namens het bestuur PCOB Dronten, Arie Arkenbout-voorzitter. 
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En nu zijn ze weg… 

Wie, net als ik, met enige regelmaat langs de 
IJsselmeerdijk fietst of loopt, weet het al, de 
windmolens zijn weg en wat is dat raar. 
Vijfentwintig jaar lang stond er een rij van 28 
windmolens langs de IJsselmeerdijk. Ooit noemde 
iemand dat de mooiste rij windmolen van 
Nederland. En nu zijn ze weg. 
Dat ze gesloopt zouden worden was al een hele tijd 
bekend, maar dat dat zo snel zou gaan, was toch 
een verrassing. Eerst misten er 3, daarna waren er 
nog 10 over en de volgende keer was alles weg, en 
dat allemaal binnen een paar weken! 
In de Stentor stond dat de molens op een ponton 
afgevoerd zijn naar Urk en daar zijn gedemonteerd.  
Ook las ik dat het meeste materiaal wordt hergebruikt voor andere doeleinden. 

Op 17 mei was het prachtig weer en het rondje: 
Rivierduingebied – Maximacentrale - Ketelbrug (vanaf 
Swifterbant rond de 25 km) vroeg erom gefietst te 
worden. De vertrouwde windmolens zijn dus weg, en 
wat er nu nog over is zijn de ijzeren ringen op de 
fundering. Met een beetje fantasie lijken dat nu bootjes 
die een klein eindje vanaf de dijk in het water liggen. 
Enkele weken geleden, toen de kabels nog niet 
verwijderd waren, leek het zelfs alsof er een visser in 
zat. Nu zijn er alleen nog de (op het oog) lege ringen te 
zien en wat lijkt het IJsselmeer nu opeens een stuk 
groter en de dijk opeens kilometers langer! 

Onbewust waren de molens met bruggen naar het fietspad, markeringspunten 
waar je automatisch naar toe fietste. Zo wist ik dat je tussen molen 15 en 16, exact 
de 3 rijen molens bij Urk in beeld had. Maar op 17 mei was er ook weer iets nieuws 
te zien!  Verder uit de kust zijn de heiwerkzaamheden voor de dubbele rij nieuwe 
molens in volle gang. Het leek erop, maar het was niet helemaal goed te zien, dat 
het heien voor 3 molens al klaar is. Daarom is het tegenwoordig iedere keer 
spannend om dit rondje te fietsen. Het uitzicht is iedere keer anders. Hoe zal het 
IJsselmeer er straks uit zal zien als de dubbele rij nieuwe molens er staan?  
Ik laat me verrassen! 
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Trouwens, op 17 mei was er al een (heel onaangename) verrassing langs de dijk in 
de vorm van tienduizenden zwarte vliegen. Mijn shirt en broek waren in de kortst 
mogelijke tijd zwart van de vliegen en mijn haar had weer de kleur van 60 jaar 
geleden! Wat voelde dat smerig! Thuis heb ik opgezocht welke “beestjes” het 
konden zijn. Nu weet ik het. Ze hebben verschillende namen, onder andere 
rouwvliegen. Wetenschappelijk is het trouwens een muggensoort. Gelukkig heb ik 
ook gelezen dat dit soort vliegen alleen vliegt van maart tot eind mei.  
In die korte periode hebben ze met elkaar eitjes genoeg gelegd om in een volgend 
seizoen weer met zijn tienduizenden present te zijn… 
Als u deze Nieuwsbrief in handen krijgt kan er dus weer “vliegen veilig” gefietst 
worden langs de dijk en ik hoop dat deze zomer, als het weer een beetje meewerkt, 
regelmatig te doen.  

Van harte wens ik u, uit of thuis een mooie zomer. 
Truus Reinhoudt 
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Zomer 2022 

Het is zomer, en als het even kan, zetten we dan graag onze ramen en deuren wijd 
open. 
Heerlijk, de zomerwarmte naar binnen en wij lekker naar buiten. 
Tot zover alles prima, maar… 
Hoe vaak gebeurt het niet dat we onze open deur en de open ramen uit het oog 
verliezen? 
Voorbeeld: Je bent even boven bezig en dat duurt zo maar langer dan een paar 
minuten, of je bent in de berging aan het opruimen… 
In die tijd staat onze deur dan uitnodigend open, ook voor lieden die niet van plan 
zijn om gezellig op de koffie komen. 
Daarom in deze zomer nieuwsbrief toch maar weer een oproep. 
Wees alert, doe, als u ergens anders in huis bezig bent, de deur dicht en houd open 
ramen in de gaten.  
Doet u ’s middags een schoonheidsslaapje? Of kijkt u, als het buiten te warm is, een 
leuk programma op TV? Doe de deur dan even op slot en ook de ramen dicht. 
Gaat u even een kopje koffie halen in de tuin bij de buren, of een boodschapje 
doen? Doe dan… enzovoort. 
Kortom: Maak het kwaadwillende personen niet te gemakkelijk! 
Een mooie, veilige zomer toegewenst! 
Truus Reinhoudt 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van de maand mei 2022 

Overleden 

Mw. E.I.A.  Knol-Kreuijer, 

Dronten  

op 15-5-2022 

 

Nieuwe leden 
Dhr. J. Steller en mw. L.S. Steller-Stroo, 

Dronten 

Dhr. S.J Meijers en mw. C. Meijers, 
Dronten 

Ingekomen 
Van Zwolle naar Dronten: 

Mw. P. de Vries-Nieuwenhuis 

Verhuisd 
Mw. M. Opstal-van der Lee, binnen 

Biddinghuizen 

Mw. Schimmel, binnen Dronten  

Vertrokken 
Mw. M. Gehrels-Biesheuvel  
Dhr. Hoogteijling, vertrokken naar 
onbekende bestemming  
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Oproep Belastingservice Dronten 

De periode van het invullen van de belastingaangifte van het afgelopen jaar is weer 

afgelopen.  Gelukkig was het t.o.v. vorige jaren mogelijk om bij onze klanten thuis 

te komen en in persoonlijk contact met hen de financiële gegevens te kunnen con-

troleren en noteren. 

We hebben deze keer 277 adressen bezocht en 373 belastingaangiften verzorgd. 

Daarnaast hebben we voor 26 klanten zorg- en/of huurtoeslag aangevraagd. 

We zijn met een team van 9 belastinginvullers in Biddinghuizen, Dronten en Swif-

terbant aan de slag geweest. De meeste invullers doen dit werk al vele jaren en zijn 

inmiddels niet zo jong meer. 

Zoals iedereen hebben wij zo nu en dan ook last van medische problemen en komt 

er een dag dat het ophoudt. Yntze Hoekstra, Sieb Burgstra en Wim van Markus heb-

ben aangegeven dat zij het werk dit jaar helaas voor het laatst hebben gedaan. Ge-

lukkig is Michiel Drok bereid gevonden om een van de opengevallen plaatsen in te 

nemen. 

Wij komen per saldo 2 belastinginvullers tekort om onze dienstverlening volgend 

jaar op dezelfde wijze te kunnen voortzetten. 

Daarom doe ik de volgende oproep: 

Heeft u belangstelling om ons team te komen versterken?  

Vindt u het leuk om mensen te helpen en heeft u enige kennis op het gebied van 

(belastingaangiften voor) de inkomstenbelasting en de zorg- en huurtoeslag? Dan 

is dit wellicht iets voor u. 

Ervaring is niet noodzakelijk, deze komt vanzelf in de loop van tijd. Er worden jaar-

lijks opleidings- en bijscholingscursussen gevolgd en bijeenkomsten gehouden 

waarin nieuwe wet- en regelgeving wordt besproken. De werkzaamheden vinden 

voornamelijk plaats in de maanden maart en april.  

Voor het werk krijgt u een laptop in bruikleen en een abonnement op SeniorWeb. 

Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met: 

Jan Foppes 

Coördinator Belastingservice Ouderenbonden Dronten 

T: 0321-841213 

E: foppesjan@gmail.com 

mailto:foppesjan@gmail.com
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PERSBERICHT 1 

Nederlandse Genealogische Vereniging te gast in bibliotheek   

Hulp en advies bij stamboomonderzoek 

Duik dit jaar eens in je familiegeschiedenis. Doe onderzoek naar je verre voorou-
ders en leg alles vast in een stamboom. Hulp nodig bij het opstarten van zo’n on-
derzoek of loop je vast? Op zaterdag 2 juli is de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging afdeling Flevoland van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in FlevoMeer Biblio-
theek Dronten om al je vragen te beantwoorden.  

Voorouderspreekuur in de bieb  
Tijdens het voorouderspreekuur beantwoorden leden met veel onderzoekservaring 
al je vragen. En als zij het antwoord niet weten, verwijzen ze je door naar collega’s 
die nog meer kennis hebben van bijvoorbeeld militaire voorouders of wapenkunde. 
De hulp en advies zijn gratis en je hoeft geen lid te zijn van de NGV.  

PERSBERICHT 2 

Heb je vragen over het digitaal regelen van overheidszaken?  

Informatiepunt Digitale Overheid in FlevoMeer Bibliotheek 

Het Informatiepunt Digitale Overheid 

Er zijn tegenwoordig steeds meer dingen van de overheid die je zelf online moet 

regelen. Het aanvragen van een AOW-uitkering, het indienen van je belastingaan-

gifte of het verlengen van je rijbewijs. Het is fijn als iemand je hierbij op weg helpt. 

Je kunt daarom met vragen over de digitale overheid terecht bij FlevoMeer Biblio-

theek. Onze medewerkers helpen graag verder. Zij denken mee en geven informa-

tie om verder te kunnen. 

Lokale samenwerking 

Lokale samenwerking is noodzakelijk om goede ondersteuning te bieden. Vanuit 

het loket Informatiepunt Digitale Overheid bij FlevoMeer Bibliotheek wordt zoveel 

mogelijk warm doorverwezen naar samenwerkingspartners. Voor hulp bij speci-

fieke of persoonlijke informatie of voor cursussen over computervaardigheden. 

Geschoolde medewerkers 

Onze medewerkers worden continu getraind om bezoekers op weg te helpen of 

door te verwijzen. Zij werken met de landelijke website www.hetinformatiepunt.nl 

waarbij gezocht kan worden op postcode om het lokale aanbod in te zien.   

http://www.hetinformatiepunt.nl/
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Ook zo’n hekel aan die slakken in de tuin??? 

De slakjes 

Twee kleine slakjes 
hielden van elkaar 

ze gingen samen trouwen 
toen werden ze een paar 

ze hebben snel hun huisjes 
op elkaar gezet 

nu wonen ze gezellig 
samen in een flat. 

 
Een gedichtje van Marianne Busscher en Ron Schröder 

Uit: Ik wou dat ik een vogel was 

 

Belangrijke datums, noteer ze in de agenda 

Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrieven 

Rabo clubactie 

U kunt uw stem uitbrengen van 5 t/m 27 september 

U stemt toch ook op de PCOB? 

Ledenmiddagen 

27 september 2022 (4e dinsdag) 

18 oktober 2022 

15 november 2022 

13 december 2022 advents/kerstviering 

17 januari 2023 

21 februari 2023 

21 maart 2023 Algemene ledenvergadering 

18 april 2023 

mei 2023: dagtocht 

 

  



  

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 

Hulp bij invullen belastingaangifte: Distr. Maandblad en Nieuwsbrief: 

Coördinator: Dhr. G. Koetsier 

Dhr. J. Foppes, T: 841213 Eurosingel 200 

E: foppesjan@gmail.com T: 337175 

 E: gkoetsier@solcon.nl 

 

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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