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Van de voorzitter 

En nu verder? 

Dit overkomt ons allemaal. Blauwe lucht. De zon schijnt fel aan de hemel. Weinig 

wind. Zullen we een fietstocht maken? Een mooie route volgen via de knooppun-

tenpaaltjes. Fietsen langs de rivier de IJssel. Afwisselend, mooie vergezichten. We 

genieten van de omgeving. Praten met elkaar. En dan, letten even niet op, klopt de 

volgorde van de routecijfers niet meer. We kijken om ons heen en roepen “En nu 

verder?” Juist in een vreemde omgeving moet je even zoeken voor de juiste rich-

ting. 

Ik schrijf deze tekst, terwijl ik op de achtergrond via de radio een reportage hoor 

over de boeren en de protesten naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Ik 

hoor een journalist aan een protesterende boer vragen: “hoe denk je dat het nu 

verder moet?” 

Zo zijn er momenten in ieders leven waarbij je op een keerpunt komt te staan. In 

gedachte vraag je bij jezelf af; “hoe moet ik nu verder?”  

Het bestuur van PCOB Dronten staat op een kruispunt. Geen routehulp, geen rich-

ting aanwijzers en komt vanzelf de vraag “En nu verder?” De laatste maanden heb-

ben een aantal vrijwilligers hun taak neergelegd. Nee, niet uit onvrede, maar na 

veel jaren de taak te hebben uitgevoerd, het stokje overgeven aan een nieuwe vrij-

williger. Het zal toch niet zijn, dat door de hoge zomerse temperatuur, de vijver met 

vrijwilligers is opgedroogd.  Het bestuur heeft momenteel een bezetting van drie 

personen. Het bestuur heeft het vertrouwen uitgesproken dat leden bereid zijn om 

een taak voor de PCOB op zich te nemen. Leest u hierover in deze nieuwsbrief.  

In september begint het nieuwe seizoen. U leest hierover in deze nieuwsbrief. Het 

bestuur wilt u graag ontvangen tijdens de ledenmiddagen in zalencentrum Open 

Hof.  
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Ik sluit af met een gebed over vertrouwen en wijsheid. De ontwikkelingen in bin-

nen- en buitenland zijn voor ons een bron van zorg. Blijf sterk en positief.  

Een vriendelijk groet, namens het bestuur, Arie Arkenbout     

Gebed: Waar zouden wij zijn (Gebed van André F. Troost) 

Waar zouden wij zijn goede God zonder vertrouwen in wat komt?  

Waar zouden wij zijn als we alle hoop zouden verliezen?  

Waar zouden we zijn als alle moed ons ontnomen werd?  

Waar zouden we zijn als Uw wijsheid ons ontviel?  

Waar zouden wij zijn zonder vreugde bij U vandaag?  

Waar zouden wij zijn als wij niet leefden in Uw vrede?  

Vervul ons dan met Uw Geest totdat uw koninkrijk gekomen is. 

Het bestuur zoekt meedenkende leden  

Bij het bestuur en ondersteunende vrijwilligers zijn de laatste maanden vacatures 

ontstaan. Het bestuur zoekt leden welke willen meedenken over de activiteiten van 

de ouderenvereniging PCOB Dronten. Meedenken met het bestuur betekent dat u 

inspraak heeft op het gebied van activiteiten, contacten met de leden en bestuur. 

Het bestuur zoekt vooral leden die willen meedenken in Swifterbant en Biddinghui-

zen. Bent u geïnteresseerd, graag contact opnemen met de voorzitter of secretaris.     

Het bestuur wacht in spanning af. 

Dag van de ouderen  

Op vrijdagmiddag 7 oktober 2022 wordt in de Meerpaal “De dag van de ouderen” 

gehouden. Het binnenplein van de Meerpaal wordt omgetoverd tot gezellige plei-

nen. Zitjes waar u elkaar kunt ontmoeten. Er staat een gezellige bar waar u kof-

fie/thee en limonade kan kopen. Tevens worden pleinen ingericht waar u voorlich-

ting kan krijgen over activiteiten voor ouderen, over gezond eten, over reizen en 

veel meer. De pleinen worden aangeduid als activiteitenplein, kennisplein, eet-

plein, verenigingsplein. U kunt deelnemen aan zitdans, workshops o.a. door Seni-

orweb en de Flevomeer bibliotheek. Er is muziek en zang, verzorgd door de leer-

lingen van de muziekschool.  

Op vrijdagmiddag 7 oktober wordt om 13.30 uur het programma geopend en ein-

digt om 16.30 uur.  

U bent van harte welkom. Toegang: Kosteloos en een goed humeur. Tot ziens.  
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De dag van de ouderen wordt georganiseerd door: de Meerpaal, Humanitas, KBO-

PCOB, de Zonnebloem, gemeente Dronten. 

Koopkracht en Energietoeslag  

De energietoeslag is een eenmalige uitkering aan huishoudens met een laag inko-

men. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Huishoudens die al een fi-

nanciële toeslag ontvangen, zijn bekend bij de gemeente. U hoeft niets te doen. U 

ontvangt de toeslag automatisch. De toeslag bedraagt € 800,- en wordt later dit jaar 

opgehoogd met € 500,-. 

U denkt aanspraak te maken voor deze toeslag, dan gelden de volgende regels. U 

ontvangt AOW en een aanvullend pensioen. Dan geldt het volgende inkomen = 

120% van het sociaal minimum, om in aanmerking te komen voor de toeslag. AOW: 

per 1 juli 2022 = € 1577,34 voor gehuwden en € 1164,39 voor alleenstaande. Opge-

hoogd tot 120% resulteert afgerond € 1893,- resp. € 1387,-. Met deze bedragen en 

uw aanvullend pensioen is niet hoger dan € 117,- resp. € 136,- dan kan u in aanmer-

king komen voor de toeslag. De bedragen zijn bruto en per maand.  Advies: Bij twij-

fel over uw inkomen, informeer bij de gemeente. De gemeente mag geen vermo-

genstoets uitvoeren.  

Ledenmiddag op dinsdag 27 september 2022 

De eerste ledenmiddag in het nieuwe seizoen staat voor de deur. PCOB Dronten is 

weer welkom in het zalencentrum Open Hof, de Zuid, nabij het gemeentehuis. 

Waarschijnlijk heeft u vernomen dat de Protestantse Gemeente Dronten het kerk-

gebouw heeft gesloten. Maar het zalencentrum blijft gewoon open. Leden van 

PCOB en KBO en ook niet leden zijn van harte welkom.  

Entreeprijs: € 3,00. Het bestuur van PCOB Dronten en ook het bestuur van KBO-

Midden Flevoland verwelkomen u met veel plezier. Tot ziens op dinsdag 27 sep-

tember 2022. Aanvang: 14.00 uur. 

Programma ledenmiddag dinsdag 27 september 2022   

Deze middag gaan we terug in de geschiedenis. Een waar gebeurd verhaal over een 

reis naar de Spaanse Burgeroorlog. De oorlog vond plaats van 1936 tot 1939. De 

heer Cor Faber vertelt het verhaal over zijn opa. Kom luisteren naar een spannend 

verhaal. Zie verder in deze nieuwsbrief.    
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DigiD en belastingaangifte 

Vanaf 1 oktober 2022 kunt alleen inloggen op Mijn Belastingdienst met de DigiD 

app of sms-controle. Voor inloggen op Mijn Toeslagen geldt dit vanaf 1 januari 

2023. U kunt dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wacht-

woord. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in DigiD. Bent u niet in 

het bezit van een mobiele telefoon, geen zorgen, met een vaste telefoon kunt u 

inloggen voor sms-controle. 

Tijdens de Dag van de Ouderen op 7 oktober 2022 kunt u deelnemen aan de work-

shop van SENIOR WEB in samenwerking met de Flevomeer bibliotheek. In de 

workshop wordt uitleg gegeven over DigiD app en sms-controle.  Neem uw mo-

biele telefoon en/of IPad mee. Maak gebruik van deze gratis service. 

Van de bestuurstafel 

In de vakantieperiode is uw bestuur op 20 juli en 9 augustus bij elkaar geweest om 

de lopende zaken te bepreken. 

Het voornaamste agendapunt was op beide vergaderingen: Invullen van de leden-

middagen in het komende seizoen. 

Inmiddels staat het complete programma in deze Nieuwsbrief. 

Andere agendapunten waren: de vacatures, daarover leest u meer in de bijdrage 

van de voorzitter 

De Rabo-clubactie, de dag van de ouderen, en de financiën. 

De penningmeester meldt dat er financieel momenteel geen bijzonderheden zijn. 

Het is wel belangrijk dat we wat nieuwe leden krijgen. Misschien lukt dat nu we na 

de coronaperikelen weer wat meer zichtbaar zijn. 

Over de Rabo-clubactie leest u meer in het stukje van de penningmeester. 

Over de dag van de ouderen krijgt u alle informatie in de volgende nieuwsbrief. 

Kortom, alle lopende zaken die aandacht vragen zijn de revue gepasseerd en waar 

mogelijk aangepakt en waar nodig opgelost. 

De invulling van de advents/kerstviering schuiven we vooruit naar de volgende ver-

gadering. De zomertemperaturen nodigen nog niet uit om daarover na te denken! 

De volgende vergadering wordt afgesproken voor dinsdag 6 september, 14:00 uur. 

Truus Reinhoudt  
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RABO ClubSupport 2022 

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabo ClubSupport campagne. 

Onze PCOB-afdeling doet daar elk jaar aan mee en dus ook dit jaar weer. 

Hoeveel geld we als vereniging uit deze campagne kunnen krijgen is afhankelijk van 

het aantal stemmen die op onze afdeling worden uitgebracht. 

Het afgelopen jaar kregen we slechts 36 stemmen. Dat moeten er dit jaar meer 

worden, dat kan ook gezien het ledenaantal van onze afdeling. 

Iedereen die lid is van de Rabobank krijgt door het uitbrengen van zijn/haar stem-

men inspraak in de verdeling van het totaal beschikbare bedrag. 

Hoe weet u of u lid bent van de Rabobank??   

Als u een rekening heeft bij de Rabobank en u krijgt een aantal keren per jaar het 

blad “Rabo & Co”, dan weet u zeker dat u lid bent. 

Elk lid krijgt van de Rabobank vijf (5) stemmen en mag die in de periode van 5 tot 

en met 27 september 2022 aan verenigingen/stichtingen toe kennen.  

Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk leden van onze afdeling van dit stemrecht 

gebruik gaan maken om er zo voor te zorgen dat de PCOB afd. Dronten weer een 

aardig bedrag uit deze campagne tegemoet kan zien. 

De Rabobank zal u middels de berichten box informeren. 

Niet vergeten, doen hoor!!!!!! 

Met vriendelijke groeten, 

Piet Baak, penningmeester 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van juni/juli 2022 

Overleden 
Op 9 juni dhr. C.O.R. Keijzer, Swifterbant 
Op 27 juni mw. G.H. Schoneveld, Dronten 
Op 30 juli dhr. C. Dillen, Dronten 

Nieuw lid 
Per 11 juni dhr. J. Degenhardt en mw. M.A.C. Degenhardt-v.d. Stelt, Dronten  
Per 6 juli mw. E. Keijzer-Ploeg, Swifterbant 

Verhuisd 
Per 6 juli mw. H. Bouwman-Meijer, Dronten 
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Herhaalde oproep Belastingservice Dronten 

In de vorige bijlage van uw KBO-PCB magazine is een oproep geplaatst voor de 

vacature van belastinginvuller. Helaas heb ik hierop geen reactie mogen ontvan-

gen. 

De Belastingservice Dronten komt door vertrek van een paar belastinginvullers 2 

personen tekort om de dienstverlening op dezelfde wijze als voorheen te kunnen 

voortzetten.  

Als deze vacatures niet worden ingevuld dan bestaat er grote kans dat een aantal 

van onze leden van de KBO en/of de PCOB volgend jaar niet meer geholpen kun-

nen worden met hun belastingaangifte en zorg- en huurtoeslag. 

Daarom doe ik hierbij opnieuw een dringende oproep: 

Heeft u belangstelling om ons team te komen versterken?  

Vindt u het prettig 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 hebt dan kunt u contact opnemen met: 

Jan Foppes 

Coördinator Belastingservice Ouderenbonden Dronten 

Telefoonnr. 0321-841213 

Email: foppesjan@gmail.com 

Ledenmiddag 27 september 2022 

Op deze eerste ledenmiddag van het seizoen is Cor Faber, historicus/auteur onze 
gast. Hij vertelt het waargebeurde verhaal van zijn grootvader. 
In 2012 werd zijn dagboek gevonden waarin hij had bijgehouden hoe hij als 
matroos met het schip de Andra wapens smokkelde van Polen naar Spanje. 

mailto:foppesjan@gmail.com
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Een avontuur tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) wat volledig uit de 
hand liep. 
De oorlog zelf komt maar summier ter sprake en is meer bedoeld als 
achtergrondinformatie. 
Cor Faber vertelt in 2x een half uur een spannend waargebeurd verhaal.  
Tegelijkertijd kunnen we een stukje (onbekende) geschiedenis meepakken.  
Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en de boeken van Cor 
Faber te bekijken. 
Het is voor het eerst in lange tijd dat we elkaar weer in Open Hof kunnen 
ontmoeten. Daarom is de lezing wat korter en nemen we wat extra tijd om bij te 
praten. 

U bent van harte uitgenodigd om op 27 september aanwezig te zijn. 
PCOB-leden, KBO-leden en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom! 
Aanvang 14:00 uur 
Toegangsprijs inclusief koffie of thee € 3,-. 

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 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 

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. 

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

diek 2, 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.  

http://www.regelzorg.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/
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Programma ledenmiddagen seizoen 2022/2023 in Open Hof in Dronten 

Aanvang 14:00 uur 

Iedere maand staat in de nieuwsbrief en KBO mededelingen een toelichting op 
het programma van de maand. 

27 september 2022 
Cor Faber auteur en historicus: 

Reis naar de Spaanse Burgeroorlog 
 

18 oktober 2022 
Walter Lodewijk: 

Harderwijk als visserijstad, met na de pauze de film: 
“En de zee was niet meer’ 

15 november 2022 
Anton Daniëls: conservator van de stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH) 

Hij spreekt over Joodse leven in Harderwijk tijdens de 2e wereldoorlog 
In de presentatie is een film opgenomen over Roosje en Benjamin Härtz uit 

Harderwijk  
en hun 3 kinderen  die 1½ jaar ondergedoken waren in Het verscholen dorp in 

Vierhouten 

13 december 2022 Advents /Kerstviering 
 

17 januari 2023 
Harco Bergman 

Boswachter in het Kuinderbos verzorgt een presentatie over het Kuinderbos 

21 februari 2023 
Hans van Gorp Troubadour zingt luisterliedjes en verzoeknummers uit de 

jaren ‘60 

21 maart 2023 
Algemene ledenvergadering PCOB 

Programma na de pauze nog invullen, ideeën zijn welkom 

18 april 2023 
Ben Viveen: 

Presentatie: Hoe is het nu op de Marker Wadden? 

mei 2023: reisje naar???  De datum wordt later bekend gemaakt 

De mogelijkheid voor een excursie naar de Marker Wadden in de zomer van 

2023 wordt onderzocht. 
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Nationale Ouderendag 

De 'Nationale Ouderendag' is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste 

vrijdag van oktober. In 2022 vindt de 'Nationale Ouderendag' plaats op vrijdag 7 

oktober. 

De 'Nationale Ouderendag' is een dag waarop senioren positief in de belang-

stelling staan. 

In Dronten wordt de dag van de ouderen georganiseerd in de Meerpaal. 

Er is voor iedereen iets te beleven. Ontspanning, informatie en vooral gezelligheid. 

Nieuwsgierig geworden? 

In de volgende nieuwsbrief komt uitgebreide informatie. 

Noteer de datum alvast in uw agenda. 

De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de 

Ouderen. 

Laten we er met elkaar van genieten. 

 

De oude grootvader en zijn kleinzoon 

Er was eens een stokoude man; zijn ogen waren troebel geworden, zijn oren doof, 

en zijn knieën knikten. Als hij aan tafel zat en zijn lepel nauwelijks kon vasthouden, 

morste hij de soep op het tafellaken en hij liet ook weer wat uit zijn mond lopen. 

Zijn zoon en diens vrouw gruwden daarvan en daarom moest de oude grootvader 

tenslotte in de hoek achter de kachel gaan zitten, en ze gaven het eten in een 

aarden schotel en bovendien niet eens genoeg; dan keek hij bedroefd naar de tafel 

en zijn ogen werden vochtig. Tenslotte konden zijn bevende handen het schoteltje 

niet meer vasthouden, het viel op de grond en brak. 
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De jonge vrouw werd boos, maar zij zei niets en zuchtte alleen maar. Toen kocht 

ze voor hem een houten bakje voor een paar stuivers en daar moest hij uit eten. 

Terwijl ze zo bij elkaar zitten, zien ze dat het kleinzoontje van vier jaar kleine 

plankjes bij elkaar raapt. "Wat doe je daar?" vraagt de vader. "Ik ga een houten 

bakje maken," antwoordde het kind, "daar moeten vader en moeder uit eten als 

ik groot ben." Man en vrouw keken elkaar een poos aan en begonnen beiden te 

huilen. Meteen haalden zij de oude grootvader weer aan tafel en lieten hem voort-

aan altijd mee-eten en zeiden niets als hij een beetje morste. 

*   *   * 

Samenvatting 

Een moraalsprookje van de gebroeders Grimm. Een stokoude man morst en kwijlt 

tijdens het eten; vader en moeder kunnen het niet aanzien en stoppen hem ver 

weg in een hoekje. Het zoontje van vier houdt hen een spiegel voor. 

 

 

Belangrijke datums, noteer ze in de agenda 

Rabo clubactie 

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

U stemt toch ook op de PCOB? 

Dag van de ouderen 

Vrijdagmiddag 7 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:30 uur in de Meerpaal 

Ledenmiddagen 

Zie het jaarprogramma elders in deze nieuwsbrief 

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 
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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. 

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

