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 Afdeling Dronten November 2022 30e jaargang nr. 9 

 

Van de voorzitter 

Koopkracht en uw pensioen 

Het is zorgelijk, u hebt gemerkt dat de kosten van levensonderhoud vele procenten 

zijn gestegen. Uw koopkracht is met ca. 10% (inflatie) gedaald. De prijzen van pro-

ducten voor de eerste levensbehoefte zijn met ca. 20% duurder geworden. Voor 

iemand met een bescheiden inkomen wordt het moeilijk om maandelijks de kosten 

te kunnen betalen. Velen hebben een inkomen uit de AOW en van het pensioen 

welke u tijdens de werkzame periode hebt opgespaard. Op 1 januari 2023 moet de 

wet voor een nieuw pensioenstelsel ingevoerd worden. Tijdens de behandeling van 

deze nieuwe wet zijn in de Tweede Kamer veel vragen gesteld aan minister Schou-

ten over wat het nieuwe stelsel betekent voor gepensioneerden en werkenden. Er 

bestaat nog veel wantrouwen over de definitieve werking van het nieuwe stelsel. 

De invoering is verschoven naar 1 juli 2023. Voor Seniorencoalitie ANBO, KBO-

PCOB, Koepel van Gepensioneerden en NOOM is het van het grootste belang dat 

het kabinet tegemoet komt aan de belofte voor een koopkrachtiger pensioen. Voor 

dit jaar gelden de soepeler indexatieregels, maar de minister zet die per 1 januari 

a.s. in de ijskast totdat de nieuwe pensioenwet van kracht wordt. De Seniorencoa-

litie dringt aan op verlenging van de soepeler regels zodat de pensioenen naar de 

mogelijkheden van het pensioenfonds geïndexeerd worden. De minister moet met 

het beantwoorden van de vele vragen het draagvlak en vertrouwen in het nieuwe 

stelsel herstellen. 

Herdenken  

Op de laatste zondag in november van het kerkelijk jaar worden de overleden leden 

herdacht welke ons zijn ontvallen. PCOB herdenkt 16 leden welke van oktober 2021 

tot oktober 2022 zijn overleden. Onderstaand een gebed geschreven door André 

Troost. Het bestuur van PCOB Dronten hoopt dat u uit de woorden hoop en kracht 

ontvangt om het verlies van een partner of familielid te dragen. 
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Gebed: Hemelse Vader, Heer van al wat leeft, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent 

U God van levenden en van doden - denkend aan wie zijn heengegaan roepen wij 

U aan.  

Wij danken U voor wat U schonk in wie van ons ging – onze gedachten zijn vol her-

inneringen aan dagen en jaren, aan goed en kwaad: hart verwarmde woorden, lief-

devolle daden, maar ook tekorten en gebreken, wel en wee, voor en tegenspoed. 

Wij bidden U: dat de dood ons het geloof in Uw toekomst niet zal ontnemen, dat 

onze hoop en liefde zullen opvlammen als fakkels in de donkere nacht; dat niet de 

vrieskou van de dood maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan. 

Hemelse Vader, God van al wat leeft, in uw hoede schuilen wij – berg ons in de 

palmen van Uw hand ter wille van Uw Zoon die de opstanding en het leven is.  

Aan de leden van PCOB Dronten.  

Het landelijk bestuur van PCOB heeft op 8 september 2022 aan alle afdelingen van 

PCOB een brief gestuurd met de volgende mededeling. 

• Het betreft de positie van de landelijke PCOB in de federatieve samen-

werking met de landelijke Unie KBO.  

Het bestuur van PCOB Dronten wil uit de uitgebreide brief, de belangrijkste mede-

delingen, met u delen.   

De federatieve samenwerking KBO-PCOB Nieuwe Stijl, is na intensief en moeizaam 

onderhandelen, vastgesteld op 1 juli 2021. Er is gekozen voor een federatieve sa-

menwerking omdat de verenigingen verschillende landelijke organisatiestructuur 

hebben. Unie KBO bestaat uit de provinciale Unie KBO bonden welke zelfstandig 

opereren en de plaatselijke verenigingen. PCOB bestaat uit de landelijk bond met 

de plaatselijke verenigingen in alle gemeenten in Nederland. Na de ondertekening 

van de overeenkomst is bij de provinciale Unie KBO bonden, t.w., Limburg, Gelder-

land, Overijssel en Noord-Holland, onrust ontstaan. Deze onrust heeft uiteindelijk 

geresulteerd in het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst door boven-

staand genoemde bonden per 1 januari 2023. De bonden zullen zich aansluiten bij 

Unie KBO Brabant. KBO Brabant was per 2016 afgescheiden. 

De landelijke ledenraad PCOB is door het bestuur op 23 september jl. over deze 

situatie nader ingelicht. Een aantal feiten: het ledental van PCOB zal eind 2022 ca. 
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53.000 leden bedragen. De trenddaling is 6% per jaar. De financiële consequenties 

zijn aanzienlijk, zoals directe inkomensverlies. De ledenraad heeft het bestuur 2 op-

ties meegegeven om te onderzoeken t.w.  

• Optie 1 (voorkeur) = een fusie met de overige KBO bonden Groningen, 

Friesland, Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. Er ontstaat een 

bond met bijna 100.000 leden.  

• Optie 2 = PCOB wordt geheel zelfstandig.   

In beide opties moet de landelijke en plaatselijke belangenbehartiging gewaar-

borgd zijn. De ledenraadsleden Tineke bij de Vaate en Arie Arkenbout zullen geza-

menlijk met de ledenraadsleden uit de andere provincies er aan bijdragen - met als 

uitgangspunt het voortbestaan van PCOB - zodat de plaatselijke verenigingen blij-

ven functioneren. Over het vervolg zal u geïnformeerd worden.  

Het bestuur van PCOB Dronten.  

Een dringende oproep aan alle leden van PCOB Dronten. 

Het bestuur van PCOB Dronten vraagt u om mee te denken over het werven van 

belastinginvullers. Mogelijk hebt in uw omgeving of kennissenkring bekenden 

welke een financiële achtergrond hebben.   

KBO-PCOB Flevoland zoekt vrijwilligers voor het invullen van het belastingformulier 

inkomstenbelasting. Enkele vrijwilligers hebben recent om persoonlijk redenen af-

scheid genomen na vele jaren dit vrijwilligerswerk gedaan te hebben. Mensen 

welke geen lid zijn van KBO en PCOB kunnen zich ook melden. Ieder jaar in maart-

april-mei komen de vrijwilligers van KBO en PCOB bij u thuis het belastingformulier 

invullen. Door een tekort aan vrijwilligers komt in de uitvoering een “kink in de ka-

bel”. KBO-PCOB Flevoland wil graag de belastingservice aan u in stand houden.  

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Jan Foppes, Coördi-

nator Belastingservice Ouderenbonden Dronten. Telefoon: 0321-841213. E-mail: 

foppesjan@gmail.com  

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.  
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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 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.  

Van de penningmeester  

Rabo ClubSupport 

Ook dit jaar had de Rabobank weer een financiële campagne voor het steunen van 

verenigingen en stichtingen. 

De leden van de Rabobank kregen 3 stemmen en daarvan kon maximaal 1 stem 

uitgebracht worden op één van de aangemelde verenigingen/stichtingen. 

Wij als PCOB afd. Dronten hebben er ook aan mee gedaan en het resultaat is dat 

wij 37 stemmen kregen en daardoor mogen we 

het mooie bedrag van € 458,74 tegemoet zien. 

Dit is toch een mooi resultaat ondanks dat de 

communicatie over deze actie door de Rabo-

bank alleen digitaal werd uitgevoerd.    

In vergelijking met vorig jaar is de opbrengst 

helaas iets lager (was € 543,10). 

Hartelijke dank aan degene die op onze vereni-

ging hebben gestemd. 

Volgend jaar hopen we weer aan deze campagne mee te doen en dan liefst met 

nog meer mensen die op onze verenging hun stem uitbrengen.   

http://www.regelzorg.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/
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PCOB-middag 15 november 2022 

Op deze middag spreekt Anton Daniëls, Conservator van de Stichting Joods Erfgoed 
Harderwijk (SJEH).  
Dhr. Daniëls vertelt over het ontstaan en de geschiedenis van de Oude Synagoge, 
de Joodse gemeenschap, school en begraafplaats vanaf 1759.  
Ook de Joodse gebruiken komen aan de orde.  
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de periode van de 2e wereldoorlog tot heden.  
Er is o.a. een film over Roosje en Benjamin Härts en hun kinderen die 1½ jaar 
ondergedoken waren in “Het verscholen dorp” in Vierhouten. 
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. 
Van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. 

Locatie: Open Hof 
Datum: 15 november 2022 
Aanvang 14:00 uur 
Toegang € 3,50 inclusief koffie of thee 

Ter informatie: 
Wist u dat in de Oude Synagoge op de verdieping een museum is ingericht waarvan 
de toegang geheel gratis is. Zeer de moeite waard om eens een bezoek te brengen 
aan dit Museum, Jodenkerksteeg 1 in Harderwijk. 
Zie https://www.stichtingjeh.nl/ 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van de maand september 2022 
Overleden 

8-9-2022: J.G. Heidekamp-Haeck, Dronten  

28-09-2022: C. Foppen-Janse, Dronten 

Nieuwe leden 

1-9-2022: mw. G. Bremer-Hoekstra, Biddinghuizen 

15-9-2022: mw. I. Verkade-van Soest, Dronten 

Bedankt en verhuisd buiten Dronten 

3-9-2022: dhr. en mw. A. de Haan, van Dronten naar Kampen 

1.9-2022: dhr. en mw. L. Feitsma, van Dronten naar Lelystad 

29-9-2022: dhr. F. Bakker, van Swifterbant naar onbekend adres 
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Verhuisd 

1-9-2022: mw. J. Mol, Dronten  

26 -9 2022: mw. A. Luehof-Buursma, Dronten  

28-9-2022: dhr. J. Trompetter, van Swifterbant naar Dronten 

Lidmaatschap herzien 

J. van de Beek, Dronten  

Herfst 

We lopen door de herfstlanen, 
in de avond van het jaar. 
De bomen kunnen zo gaan slapen, 
rustig maken ze zich klaar. 
 
Bij elke stap hoor je wat kraken, 
breekt de stilte, zonder kracht. 
De nevel valt en we verdwijnen 
overdag in witte nacht. 
 
Bas Rompa 
 

 

Belangrijke datums, noteer ze in de agenda 

Ledenmiddag: 15 november 2022 

Lees de aankondiging elders in deze nieuwsbrief. 

Kom zelf en neem eens een gast mee! 

 

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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