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 Afdeling Dronten Februari 2023 31e jaargang nr. 1 

 

Van de voorzitter 

Deze eerste nieuwbrief van het nieuwe jaar 2023 wordt geopend met een gedicht:  

“Van Donker naar Licht”. Een gedicht voor het begin van het nieuwe jaar. 

“Als je denkt dat het niet zwarter kan, ook dan wordt het weer licht.  

Er is meer dan dit grauwe donker, na midwinter lengen de dagen al. 

Er is altijd hoop op de groene blaadjes, nieuwe knoppen.  

De boom weet in zijn kale takken al wat er gaat ontspruiten. 

Het nieuwe jaar moet nog beginnen, maar het licht komt alweer terug.  

Draag het bij je, geef het door, de lente is in zicht”. 

 Katalijne Brouwer 

“Zin in het nieuwe jaar”! 

De dagen in het nieuwe jaar 2023 zijn alweer aan het lengen. De natuur gedraagt 

zich abnormaal. Na de recordtemperaturen in de herfst, beleven we nu record tem-

peraturen in de winter. Het is nog een wonder dat in de laatste week van 2022 de 

schaatsen ondergebonden konden worden. Maar toch even serieus, de natuur is 

onder invloed van de opwarming van de aarde. Deze ontwikkeling verplicht de 

mensheid om de levenswijze aan te passen. Minder en schoner produceren, minder 

consumeren, materialen recyclen. In het dagelijks leven moet al zoveel. Zuinig zijn 

met energie, nieuwe energiebronnen, bewuster inkopen, huizen isoleren. En intus-

sen wordt de inflatie opgedreven. We worden allemaal een beetje armer.  

Je vraagt jezelf af, ‘wat geeft mijn leven zin?’ 2023 ligt voor ons, wat maakt het 

leven de moeite waard? Misschien verzint u al lezende een antwoord. Ik geef een 

paar antwoorden: ‘Leven in vrede met mens en dier, een dak boven mijn hoofd, 

eten en drinken en mijn geloof in Jezus Christus. Of, ‘ik heb zoveel meegemaakt in 

mijn leven dat ik God dankbaar ben voor elke dag in mijn leven’. Ook ‘De schepping 

is de moeite waard om voor te leven, bomen, bloemen, dieren, wolkenluchten’. Het 

is aan iedereen gegeven, rijk of arm. Het is overal om je heen en ik ben er dankbaar 
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voor’. Maar toch als je de vraag stelt aan iemand die arm is, die hongerlijdt, die 

ongeneeslijk ziek is, dan zal de vraag misschien anders beantwoord worden. Dan 

kan een kaartje of een appje met een gedicht op het goede moment je behulpzaam 

zijn om te realiseren ‘wat heb ik nog in mijn leven’. Dat zijn je naasten en vrienden 

welke je echt steunen. Op dat moment werkt God door de mensen heen!  Als af-

sluiting een dankgebed.  

“Vader, Ik wil U danken voor mijn vrienden. Ik zegen hen in de Naam van Jezus met 

zijn genade en vrede; dat zij van U mogen ontvangen wat ze nodig hebben en Uw 

zegen zullen ervaren. En help mij om een deel van die zegen voor hen te zijn. 

Amen”.  

‘Het Kennisplein’. Nieuw in de FlevoMeer Bibliotheek in Dronten. 

Op 1 februari 2023 zal het Kennisplein op de 2e verdieping in gebruik genomen wor-

den. Maak kennis met dé plek voor informatie, oefenen, ontdekken, ontmoeten en 

praktische hulp in Dronten. Het Kennisplein is voor iedereen die hulp nodig heeft 

met dagelijkse zaken. Beter Nederlands leren, online toeslagen aanvragen, zelf een 

formulier invullen, reizen met openbaar vervoer. Diverse organisaties zijn betrok-

ken bij de organisatie. De seniorenvereniging KBO-PCOB Dronten is eveneens aan-

wezig. Iedereen is welkom. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek. 

Uitnodiging Ledenbijeenkomst 21 februari 

De bijeenkomst van 21 februari staat in het teken van ontmoeten en gezelligheid. 

In de koude wintermaanden kunnen we allemaal wel wat gezelligheid gebruiken! 

In de grote zaal van Open Hof staan op 21 februari “Oud-Hollandse spelen” opge-

steld waaruit u naar hartenlust kunt kiezen of ze gewoon allemaal een keer doen. 

Na de pauze is er een quiz waaraan iedereen mee kan doen. 

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn!  
Kom zelf en neem een gast mee. 

Datum: 21 februari 
Locatie: Open Hof  
Aanvang 14:00 uur 
Toegang inclusief koffie of thee: € 3,50  
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Nieuws van de Belastingservice Dronten 

Vorig jaar heeft u in de bijlage van het KBO-PCOB magazine kunnen lezen dat 3 van 

onze medewerkers waren gestopt als belastinginvuller voor de Belastingservice. Er 

zijn een paar oproepen gedaan om zich op te geven als vrijwilliger. Gelukkig hebben 

zich vorig jaar 3 personen gemeld die bereid zijn gevonden om voor u de belasting-

aangifte te gaan verzorgen.  

De nieuwe namen zijn: Jan van Diepen, Michiel Drok en Wim van Staveren. Zij zijn 

de vervanger van respectievelijk: Wim van Markus, Yntze Hoekstra en Sieb 

Burgstra. Hieronder treft u een actueel totaaloverzicht aan van onze belastinginvul-

lers 

Zoals elk voorjaar gaan we weer voor u aan de slag met de belastingaangifte van 

het afgelopen jaar (2022). In Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant zijn we hier-

voor met 9 belastinginvullers in touw. De belastinginvuller is lid van de KBO of de 

PCOB en werkt voor leden van allebei de ouderenbonden. Zoals het er nu naar uit-

ziet kunnen we net als vorig jaar gelukkig weer een bezoek bij u aan huis brengen. 

De Belastingdienst zal – in tegenstelling tot eerdere jaren – deze keer geen brieven 

met machtigingscodes versturen. De belastinginvuller die vorig jaar uw belasting-

aangifte deed is automatisch gemachtigd voor het belastingjaar 2022. Als er sprake 

is van vervanging zal de nieuwe belastinginvuller zelf een machtiging voor 2022 

voor u aanvragen. U zult in dit geval wel een brief (een echtpaar ontvangt 2 brieven) 

met machtigingscode ontvangen. 

Jan Foppes 

Coördinator Belastingservice Ouderenbonden Dronten 

Overzicht belastinginvullers:  

Eugenie Behrens  tel.nr. 0321-311916 

Marius den Braber tel.nr. 0321-321929 

Jan van Diepen tel.nr. 0321-315969 

Henk Ruiter tel.nr. 0321-312811 

Frans de Groot tel.nr. 0321-313380 

Michiel Drok tel.nr. 0321-315486 

Dirk Sijtsma tel.nr. 06-46444404 

Wim van Staveren tel.nr. 06-40898825 

Jan Foppes tel.nr. 0321-841213 
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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 

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 afspra-

kenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: 

www.goedkopekeuringen.nl.  

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering, gehouden op dinsdag 10 januari 

2023. Aanvang 09:30 uur – sluiting 12:00 uur. 

Om 10:30 uur sluit Eelke Spriensma, ledenadministrateur, bij de vergadering aan. 

Opening, agenda, verslag van de vorige vergadering en ontvangen post 

Voorzitter Arkenbout opent de vergadering met het lezen van een tekst en het lied: 

“Vernieuw Gij mij”. Passend bij de eerste vergadering van 2023.  

Verder geen bijzonderheden. 

Bestuurszaken: 

* Financiën: Baak heeft de exploitatierekening en de balans klaar gemaakt. Deze 

moet voor februari naar het hoofdkantoor worden gestuurd. Baak geeft een toe-

lichting op de cijfers. De contributie is al 5 jaar op rij niet verhoogd. Besloten wordt 

om in de ledenvergadering voor te stellen om met ingang van 2024 de contributie 

met € 2,- per lid te verhogen. 

http://www.regelzorg.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/
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Omdat de zaalhuur en de koffieprijs opnieuw zijn gestegen zal de toegangsprijs bin-

nenkort verhoogd moeten worden naar € 4,- 

* Terugblik kerstviering: Het was een goede viering, waarover alleen maar lof is 

gehoord.  

* G. Koetsier, die de verspreiding van de magazines regelt is door een operatie voor 

enkele maanden uitgeschakeld. Arkenbout neemt het tijdelijk van hem over. 

* Ledenmiddagen februari en maart: 

De troubadour die in de februari bijeenkomst zou optreden, heeft afgezegd. 

In plaats daarvan worden nu Oud-Hollandse spelen en een quiz geregeld. 

* In maart wordt de algemene ledenvergadering gehouden.  Voor invulling van de 

tijd na de pauze wordt een leuk programma georganiseerd. 

* Reisje op 9 mei: Er wordt aan de voorbereiding gewerkt. 

Inmiddels is Spriensma aangeschoven. Allereerst bedankt de voorzitter hem voor 

zijn werkzaamheden, de start was lastig, want het programma is ingewikkeld, maar 

inmiddels heeft Spriensma de administratie onder de knie. 

Hij heeft een aantal vragen die vrijwel allemaal te maken hebben met het verwer-

ken in de administratie van verhuizingen, overlijden, opzeggingen en binnengeko-

men leden vanuit andere plaatsen.  

Baak houdt het contributiebestand bij, dat werkt anders dan de ledenadministratie, 

maar na vergelijking blijken de aantallen over en weer te kloppen! Dank aan beide 

heren! 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 7 februari, 13:30 uur. 

Ledenadministratie 

Wijzigingen van de maanden nov. en dec. 2022 

Bedankt 

Mw. Zondervan-Terpstra, Biddinghuizen 

Mw. J. van de Meulen-Batenburg, Biddinghuizen 

Mw. H.H. Bosman-Bloemendaal, Dronten 

Dhr. B. Wolting en mw. E. Wolting-Oosting, Dronten 

Dhr. W.M. Leeflang en mw. Y.L.M. Leeflang-Daals, Dronten 

Overleden 

Op 15-11-2022: mw. J. van de Berg-Sinnema, Dronten 

Op 1- 12-2022: mw. A. Dijkinga-Verdoorn, Dronten 

Op 24-12-2022: dhr. Habekotté, Dronten 
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Nieuw lid 

Mw. C.M.H. van den Heuvel-Ornée, Dronten 

Nagekomen bericht 

In de zomer 2022 is verhuisd A. Pruyssen, Dronten. 

Overgeschreven 

Mw. C. Vink van PCOB Dronten naar PCOB Nunspeet  

Contributie kalenderjaar 2023  

Ook dit jaar wordt de contributie niet verhoogd. Deze blijft dus voor een individu-

eel lid € 30,00 en voor een echtpaar c.q. leefverband € 51,50. 

Op de a.s. Algemene Ledenvergadering in maart zal het bestuur een voorstel in-

brengen tot verhoging van de contributie m.i.v. 2024. 

Piet Baak, penningmeester. 

JE WEET MAAR NOOIT 

Nooit gedacht, maar na ruim 70 jaar heb ik een klasgenoot van de lagere school 

teruggevonden. Hoe is dat gegaan? Nou heel eenvoudig n.a.v. een ledenmiddag 

van de PCOB. 

In september vorig jaar was dhr. Faber bij ons te gast en hij had een presentatie 

met als titel ”Reis naar de Spaanse Burgeroorlog”. Hij had deze presentatie ge-

maakt n.a.v. een dagboekje van z’n opa. Die had n.l. gevaren op een schip dat wa-

pens smokkelde naar Spanje. 

De belevenissen van het schip en de bemanning zal ik hier niet meer vertellen, 

maar wel dat dhr. Faber de bemanningslijst van het schip had weten te vinden en 

bij elke naam ook een fotootje had gevonden. 

Eén van die namen deden bij mij en mijn vrouw een lichtje branden n.l. GAZAN. 

Bij ons op de lagere school (1949 tot 1954) hadden wij een klasgenoot met exact 

dezelfde achternaam. Hij heette Henk en ik ben verschillende keren bij hem thuis 

geweest, maar een vader heb ik er nooit gezien. Dat klopt ook want die was zee-

man en bijna nooit thuis.  

Dhr. Faber had zoon Henk ook al opgespoord en via hem ben ik tot nu toe telefo-

nisch en via e-mail in contact met mijn oude klasgenoot. A.s. zaterdag 14 januari 

hoop ik hem weer in levenden lijve te ontmoeten. 

Piet Baak  
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Belangrijke datums, noteer ze in de agenda 

 

21 februari 2023 

21 maart 2023 Algemene ledenvergadering 

18 april 2023 

9 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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