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Vrijwilligers
DRONTEN – De Vrijwilligers VacatureBank (VVB)
bemiddelt tussen vraag en
aanbod van vrijwilligerswerk
in Dronten. Voor een informatiecentrum dat excursies
organiseert en informatie
geeft over de natuurgebieden
in de omgeving van Dronten
zoekt de VVB een webmaster
die de website wil herbouwen
en onderhouden. Behalve de
kennis is ook enthousiasme
nodig voor deze vacature.
Voor informatie over de vacatures kunnen belangstellenden terecht bij de VVB in De
Meerpaal. De VVB is geopend
op dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur in de
Meerpaal (balie 4). Bellen
op nummer 388749, mailen
naar vvb@meerpaal.nl. Een
uitgebreid overzicht van alle
vacatures is te vinden in de
vacaturemappen.

Computercursus
DRONTEN – De Hobby Computerclub - een initiatief van
de Ouderen bonden in Dronten - heeft nog plaatsen vrij
voor de computercursus op de
woensdagmiddag. De cursus
wordt gegeven in De Meerpaal. Op de computers in De
Meerpaal zit het besturingssysteem Windows XP met
Microsoft Office 2003.
Er is elke week op de woensdagmiddag van 15.30 tot
17.30 uur cursus. Er zijn
twee groepen van elk twaalf
cursisten. In totaal zijn er
zes cursusmiddagen voor
elke groep.
Op deze cursus worden onder anderen het tekstverwerkingsprogramma Word,
Excel, etiketten maken, emailen en internetten behandeld. Er is een les eenvoudige
fotobewerking en hoe de pc te
beveiligen. Van de cursisten
wordt enige kennis verwacht
van de computer en het
tekstverwerkingsprogramma
Microsoft Office (Word).
De Hobby ComputerClub
geeft geen cursussen in Windows XP, Vista, uitgebreide
fotobewerking, video en dergelijke. Voor deze gespecialiseerde cursussen verwijst de
club door naar computerclubs
in Biddinghuizen en Swifterbant.
Wie interesse heeft kan informatie krijgen bij Dick
Fokkema, telefoon: 318510,
e-mail: dickfokkema@hetnet.
nl.

Vereniging Model Spoor Vrienden Dronten in oprichting

‘Je bent even geen echtgenoot en vader’
DRONTEN – Dertien jaar
lang had Rob Stuart (50) uit
Swifterbant een buurman
van wie hij niet wist dat ze
een passie deelden. De passie voor modelspoortreinen.
Het is een ‘verborgen’ hobby, stelt de interim-voorzitter en -secretaris van de
vereniging - in oprichting
- Model Spoor Vrienden
Dronten (MSVD). ‘Je praat
er niet over met je buren.
Mensen die er geen verstand van hebben doen het
af als spielerei.’
Door Gerrit Wijnne
Het interview over de vereniging vindt plaats bij Pieter Romani (62) thuis. Hij was een van
de eersten die reageerde op een
oproep van Stuart op internet.
Zij vormen de drijvende krachten achter de MSVD. Al snel
na aanvang van het gesprek
verplaatst het gezelschap zich
van de woonkamer naar de zolderverdieping. Om daar te komen moet je je door een nauwe
opening worstelen omdat het
trapgat deels is afgesloten door
een grote houten plaat. Deze
doet dienst als soort rangeerterrein. Er staat een tiental
modeltreinen geparkeerd. Van
hier kunnen ze naar het daadwerkelijke ‘project’ van Romani
worden gedirigeerd. Dit project
- gebaseerd op het station Leer
in Ostfriesland (Duitsland) - is
gebouwd in de zolderkamer. De
treinen rijden door in de muren gezaagde gaten om er te
komen.
De beste indruk van wat de
hobby voor de mannen betekent
krijg je als je hier op deze zolder

Nieuwjaarsrede

zit. Voor je, op tafelhoogte, ligt
een stukje Noord-Duitsland.
Een aantal perrons, spoorwegovergangen, bruggen, huisjes,
auto’s, bussen en treinen. En
allemaal tot in de kleinste details natuurgetrouw afgewerkt.
Romani heeft in Leer foto gemaakt en foto’s op internet bekeken. Deze vormden de basis
voor zijn project. Hij laat foto’s
zien van het station van Leer
en je herkent het grote gebouw
aan de rand van de tafel. Je ziet
een brug, een overgang. Bij wijze van spreken herken je het
zwerfvuil langs de doorgaande
weg.
Als je een blik onder de tafel
werpt zie je een wirwar aan
elektrische draden. Deze zorgen ervoor dat de treinen kunnen rijden. Het is zo ingenieus dat treinen daadwerkelijk
langzaam versnellen als ze het
station verlaten en langzaam
afremmen als ze het station
binnenrijden. Een verrijdbaar
tafeltje staat vol met verf, lijm,
kwasten, mesjes en materialen
om treintjes te ‘repareren’ en
te ‘onderhouden’. In een stellingkast staan talloze bakjes
met onderdelen. Een elektrisch
kacheltje zorgt voor warmte op
koude winteravonden. Hier is
het overbodig te vragen hoeveel uren werk er in de hobby

Pieter Romani en Rob Stuart van de Model Spoor Vrienden Dronten bij de baan van de eerste. (Foto: Fotostudio
Wierd)
gaat zitten. Dit tafereel is het
‘bewijs’ dat in elke volwassen
man immer een kind schuilt.
Als je door het dakraam naar
buiten kijkt zie je de ‘echte’ wereld, maar in deze zolderkamer
gaat het om de miniatuurwereld die voor je ligt. Hier, stelt
Stuart, ben je even geen vader
en even geen echtgenoot. Hier
ben je even helemaal op jezelf
en kun je je creatieve kant
vrijelijk de ruimte geven. Hier
geen alledaagse gedachten, zorgen en verantwoordelijkheden,
hier zit je in een wereld vol
fantasie. ‘Dit staat helemaal
los van je leven en je werk van
alledag. Het is de ultieme vorm
van ontspanning. Er gaat een

Nieuwe leden welkom bij MSVD
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Modelspoortreinen is bij uitstek een hobby die een man in
zijn eentje af kan. Toch had Rob
Stuart de behoefte om de hobby
met anderen te delen. Anderhalf
jaar geleden besloot hij daarom
een oproep op internet te plaatsen waarin hij gelijkgestemden
vroeg contact met hem op te
nemen om zo wellicht te komen
tot de oprichting. Waarom de
oproep? Stuart: ‘Ik denk dat het
een beetje een verborgen hobby
is. Ik kende tot nu toe eigenlijk
geen gelijkgestemden en het
leek me leuk om ze te ontmoeten. Als je je passie met anderen kunt delen kun je elkaar
enthousiast maken, je kunt van
elkaar leren, je bezoekt met elkaar beurzen, je voedt elkaar in
je passie.’
Een passie is het zeker, blijkt
tijdens het gesprek. ‘Het is een
bacterie,’ zegt Romani. ‘Als je die
eenmaal in je lijft hebt gaat-ie

nooit meer weg. Die blijft maar
doorwoekeren.’ Hij is al vanaf
z’n jeugd bezig met de hobby en
er gaat vrijwel geen dag voorbij dat hij niet is te vinden op
zolder. Stuart zegt het als volgt:
‘Het gaat nooit meer over. Door
privé-omstandigheden staat de
hobby wel eens een tijdje in de
ijskast, maar uiteindelijk komtie er altijd weer uit. Ja, het is
een constante in je leven.’
De MSVD wil laten zien dat
ze er is, stelt Stuart. ‘We hebben tot nu toe een beetje een
stil bestaan geleid. We zijn
nu zo’n anderhalf jaar bezig
en onze ervaring tot nu is dat
we veel intensiever met onze
hobby bezig zijn nu je met een
groep bent. We houden één keer
per maand een bijeenkomst bij
één van de leden. Tijdens deze
bijeenkomsten delen wij ervaringen, worden problemen en
ideeën besproken en plannen
wij evenementen die we graag
willen bezoeken.’

Vrijwilligers gezocht
DRONTEN – De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Dronten is op zoek naar vrijwilligers. Bedoeling is dat deze zich ervoor
inzetten dat gehandicapten paard kunnen rijden. De stichting
bestaat al 27 jaar en stelt mensen met een beperking in de gelegenheid om op therapeutische basis paard of pony te rijden onder
toeziend oog van een gediplomeerd instructeur.

Koken mannen
DRONTEN – De Meerpaal
Welzijn start dinsdag 3 februari met een reeks van
acht bijeenkomsten waar 55+
mannen kunnen leren koken.
De cursus wordt gegeven op
dinsdag in de keuken van de
afdeling Welzijn van 17.30 tot
20.00 uur. Opgave bij Marion
Driesman, telefoon: 388752.

grote rust van uit hier te zitten
en hier bezig te zijn.’

Het project van Pieter Romani. (Foto: Fotostudio Wierd)
DRONTEN – De vereniging (in oprichting)
Model Spoor Vrienden heeft tot nu toe een stil
bestaan geleid. De vereniging bestaat nu uit in
totaal zeven mensen. Nieuwe leden zijn meer
dan welkom.
Voor meer informatie kunnen belangstel-

lenden een kijkje nemen op de website www.
msvd.nl. Hier staat ondermeer informatie over
de spoorprojecten van de diverse leden, over
de vereniging en over de wereld van de modelspoorbouw. Op de site ook diverse interssante
links.

Bart Doornweerd in Dronten
DRONTEN – De eerste bijeenkomst in een serie van
drie seminars bij evangeliegemeente Shekina, met Bart
Doornweerd, wordt gehouden
op woensdag 14 januari. De
bijeenkomsten zijn gericht op
de bevrijding van mensen die
gebukt gaan onder emotionele
en geestelijke bindingen.
De avond is in het gebouw
van Shekinah. Lesthema is
‘Dienstbaar in de kracht van
de Heilige Geest’, gebaseerd
op de bijbelse evangeliën en
de Handelingen der Apostelen.
De toepassing gebeurt in kleine groepen, met vragen/evaluatie en gebed. Daadwerkelijke
bevrijding is gericht op samenwerken met de Heilige Geest,
zodat mensen de Geest ontvangen en worden genezen en

bevrijd van gebondenheden.
Dertig jaar lang werkt Bart
Doornweerd vanuit Jeugd met
een Opdracht in diverse landen, waaronder Nederland,
India, Nepal, Egypte, Israël en
Europese landen. Hij woonde
een aantal jaren in Nepal en
India.
Momenteel geeft hij les in
enkele van die landen en is hij
directeur van het India Adoptie Plan, dat ruim duizend
plaatselijke Indiase zendingswerkers ondersteunt. Bovendien organiseert hij seminars
en weekends over voornoemd
thema.
De avond begint om 20.00
uur, vanaf 19.45 uur is er koffie.
Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Voor inlichtingen:
telefoon: 312496 of oudsten@
christengemeentedronten.nl.

Cursus ‘Leren masseren’
DRONTEN – Icare Cursussen
start op maandag 26 januari in
het wijkgebouw aan De Ketting
12 in Dronten met de cursus
‘Leren masseren’. De cursus is
voor mensen die verantwoord
willen masseren.
Docent van de cursus is een
ervaren fysiotherapeute. De
cursus bestaat uit tien bijeenkomsten, die elk duren van
19.30 tot 21.15 uur uur, voorafgegaan door een informatiebijeenkomst. Mensen kunnen
deze
informatiebijeenkomst
vrijblijvend bezoeken. Aanwezigen krijgen dan alle informatie
over de cursus, zodat ze precies

weten waar ze aan beginnen
en welke andere deelnemers er
zijn.
Iedereen kan het leren, een
massage is een weldaad voor
lichaam en geest, het lichaam
blijft in een goede conditie en
vermindert de kans op blessures. In de cursus leert de deelnemer masseren door middel
van drukken, strijken en kneden en wanneer wel en niet
te masseren. Voor informatie
en opgave bellen naar de zorgcentrale, telefoon: 0900-8833,
of surfen naar www.icare.nl,
mailen naar cursussen@icare.
nl kan ook.

Op donderdagavond en op de
zaterdagochtend wordt er les
gegeven in de Flevomanege te
Dronten. Van de vrijwilligers
wordt gevraagd dat ze affiniteit
hebben met gehandicapten en
het leuk vinden om met paarden en pony’s te werken. Wie
ouder is dan zestien jaar en op
donderdag van 19.00 tot 20.00
uur tijd heeft of op zaterdagochtend een uurtje kan vrijmaken,
kan een kijkje komen nemen
in de Flevo Manege. Er is momenteel een tekort aan vrijwilligers en zonder vrijwilligers is

het voor de (gehandicapte) ruiters onmogelijk te rijden. Doelstelling is om zoveel mogelijk
personen met een handicap de
kans te geven te gaan paardrijden. Voor zover mogelijk wordt
de pony of het paard eerst gezamenlijk verzorgd en daarna opgezadeld om daarna drie kwartier te gaan rijden. Afhankelijk
van de handicap of ervaring zal
de ruiter worden ingedeeld.
Meer informatie is te vinden
op de site www.flevomanege.
nl. Ook kan een telefoontje gepleegd worden, 314405.

Exposities in bibliotheek
DRONTEN – De Stichting
Kunstraad Dronten verzorgt
twee exposities in de bibliotheek van Dronten.
Op de romanafdeling (eerste verdieping) in de vitrines
zijn leporello’s (boekjes waarvan de bladen uit een lange,
in harmonicavorm gevouwen
strook papier bestaat) te bewonderen, gemaakt door cursisten van Marijke Weerheijm

van Kalligrafie Studio Natatoma te Dronten. De boekjes
zijn maandboekjes met om
de bladzijde uitgewerkte informatie over de betreffende
maand. Het is geschreven op
naar voren uitgesneden stroken midden in de bladzijde en
zijn gebonden met satéprikkers. Het idee en de binding
zijn door Marijke ontworpen.
Geïnteresseeren in cursussen
op gebied van kalligrafie kan

contact opnemen met Marijke
Weerheijm, Kalligrafie Studio
Natatoma te Dronten, telefoon: 06-49798700. In januari
is deze expositie te bekijken.
Op de informatieafdeling
(tweede verdieping) hangen
schilderijen van Ellen Muller.
Zij maakt figuratieve kunst
en kenmerkt zich door menselijke vormen. Januari en
februari is deze expositie te
bekijken.

Vrijwillige Intensieve en Terminale Thuiszorg

Initiatief Soroptimisten slaat aan
DRONTEN – ‘We hebben niet
voor een eigen hospice gekozen
- we investeren niet in stenen
- maar we willen investeren
in mensen. Daarom kiezen we
voor zorg aan huis door goed
voorbereide vrijwilligers. Want
onderzoek leert dat het overgrote deel van de zorgvragers
kiest voor zorg in de eigen, vertrouwde omgeving’.
Aan het woord Johanna
Liese, één van de initiatiefnemers en Theo van Dam, voormalig huisarts in Swifterbant
die weet hoe onmogelijk het is
thuis de gewenste intensieve
of terminale zorg te krijgen.
‘Terwijl er in onze overzichtelijke dorpsgemeenschappen
nog heel veel door vrienden en

buren wordt gedaan. Maar ook
dan kan het de mantelzorger
even teveel worden. Dan willen
wij met de Vrijwilligers van de
Intensieve en Terminale Thuiszorg (VITT) inspringen.’
Laatste levensfase
De VITT ondersteunt zieken en hun mantelzorgers. Dit
kunnen mensen zijn met een
chronische ziekte of beperking,
of mensen die in de laatste
levensfase palliatieve terminale zorg nodig hebben. Onder
intensieve zorg verstaan we
deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals het bieden van gezelschap. Maar ook
door de mantelzorgers tijdelijk
te ontlasten.
Theo: ‘We zijn bezig ons be-

kend te maken bij zorgvragers:
de zieke, mantelzorger of huisarts. We zijn geslaagd per 1
november een coördinator aan
te trekken, Ellen Kanters, verpleegkundige gespecialiseerd
in de terminale thuiszorg. Zij
is bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur.
Ellen vertelt dat er al negen
vrijwilligers zich ongevraagd
hebben aangemeld.
‘Maar meer medewerkenden
zijn welkom. We gaan eind januari starten met trainen.
De VITT is via e.kanters@
axion-flevoland.nl en telefonisch op 06-47302453 bereikbaar.

Daar zit je dan, in de theaterzaal van De Meerpaal. Het
nieuwe jaar is net een paar dagen oud en je weet dat er de
komende 365 dagen weer heel wat nieuws op je af zal komen.
Een voorproefje ga je vanavond krijgen van burgemeester Aat
de Jonge. Je bent benieuwd naar wat de burgemeester te melden heeft, al vooruitblikkend op het pas begonnen jaar. Van
eerdere nieuwjaarsbijeenkomsten weet je dat De Jonge zo af
en toe wil prikkelen met zijn redes. Zo stelde hij ooit dat de
gemeente zich meer zou gaan richten op het oude land. Nu
denk je: het ging helemaal nergens over. Toen leverde het een
fraai artikel op.
De spanning die je voelt is anders dan andere jaren. Dat
komt doordat je nog niet beschikt over de toespraak van de
burgemeester. Normaliter krijgt de pers de toespraak van de
burgemeester een dag van te voren. Je weet dan op de avond
zelf al wat de boodschap van de eerste burger zal zijn. De
Jonge doet het nu echter uit zijn hoofd, zo had je een dag eerder te horen gekregen van de gemeente. Er is een powerpoint
presentatie gemaakt en die zal de burgervader van commentaar voorzien. Je weet dus niet wat er gaat komen. Kortom,
op het moment dat de burgemeester het woord neemt, ga je er
eens goed voor zitten. Pen en papier in de aanslag.
Je hebt het eerst nog niet zo door. Waar stopt het inleidende
praatje en waar begint de blik op de toekomst? De burgemeester is al een paar minuten aan het woord als je je realiseert
dat je eigenlijk nog geen letter hebt opgeschreven. Je constateert dat wat je hoort niets anders is dan een terugblik op
2008. Even ben je in verwarring? Er is toch een cabarettrio
ingehuurd om het afgelopen jaar nog eens de revue te laten
passeren? Of heb je iets gemist en heeft De Jonge besloten
zelf voor Thomasvaer en Pieternel te spelen?
De tijd verstrijkt en de burgemeester blijft hangen in 2008.
Je hoort iets over de N23 en de Hanzelijn en hoe belangrijk
die voor Dronten zijn, maar dat hebben we al zo vaak gehoord.
Na een minuutje of twintig besluit de burgemeester zijn verhaal. Over 2009 is weinig zinnigs gezegd. De Jonge wenst ‘ons’
toe dat we onze talenten in het nieuwe jaar mogen inzetten en
verder ontwikkelen. Daarmee moeten we het doen.
Je kunt niet anders dan constateren dat de vooruitblik van
de burgemeester mager was, zeer mager.
Gerrit Wijnne

Cursus ‘Leven met diabetes’
DRONTEN – Stichting Icare
organiseert met Diabetesvereniging Nederland (DVN) de
basiscursus ‘Leven met diabetes’.
Mensen die voor het eerst horen
dat ze diabetes mellitus (suikerziekte) hebben worden met
vragen geconfronteerd. “Wat
mag ik nog wel eten?” Ook mensen die langer diabetes hebben
maar weinig informatie hebben
gekregen zijn veel vragen. ‘Mag
je producten met suiker nu wel
of niet gebruiken?’.
De basiscursus is voor diabetespatiënten die nog weinig
weten over diabetes, partner of
direct betrokkene.
Onder begeleiding van een

cursusleider van de DVN, een
diëtist en een diabetesverpleegkundige werkt u aan inzicht in
diabetes, wat diabetes is, de behandeling en de voeding.
Bij de bijeenkomsten worden
geen dieëten verstrekt, daarvoor is het spreekuur van de
diëtist.
Voor deelname is een verwijsbrief van de huisarts nodig,
omdat de diëtist wordt betaald
door de zorgverzekeraar.
Belangstellenden
kunnen
bellen naar 0900-8833, of de
website www.icare.nl bezoeken.
E-mail kan ook: cursussen@
icare.nl. Deelname kost €25,per persoon.
De cursus van vijf bijeenkomsten start 14 januari.

• Gezellige ontmoetingsochtend – De Groep Elkaar komt
vrijdag 9 januari om 9.30 uur weer bij elkaar. Deze activiteit,
die onder de Meerpaal/Welzijn valt, vindt plaats in de grote
seniorenruimte van De Meerpaal. Groep Elkaar is bedoeld
voor minder-valide mensen, maar iedereen die graag anderen
wil ontmoeten is welkom. Gezelligheid staat voorop. Vaak
wordt er een spelletje gedaan, maar er komt ook wel eens
een spreker om over een actueel onderwerp te praten. Meer
informatie via 388752.
• Cursus zelfverdediging – BAS-judo verzorgt cursussen
zelfverdediging voor vrouwen vanaf twaalf jaar. De cursus
is geschikt voor iedereen. De cursus begint op 29 januari,
elke donderdag van 20.15 tot 21.15 uur in Het Koetshuis in
Biddinghuizen. Lessen worden gegeven door Egon van der
Kamp.
• Nieuwjaarsbijeenkomst – Het ANBO-bestuur afdeling
Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant houdt dinsdag 13
januari een nieuwjaarsreceptie. Dit gebeurt in de seniorenruimte in De Meerpaal, aanvang 14.00 uur. De nieuwe voorzitter Ruud Landman stelt zich officieel voor aan de ANBOleden die nog geen kennis met hem hebben gemaakt. Op de
algemene jaarvergadering in maart wordt hij geïnstalleerd.
Freek Grootes zorgt voor achtergrondmuziek.
• Bridge opfriscursus – In Biddinghuizen start donderdag
15 januari een ACOL-opfriscursus voor de iets gevorderde
bridger. De cursus is van 19.30 tot 22.30 uur. Aan de orde
komen zaken als het 1SA complex, het signaleren, de vierde
kleur, negatief doublet, het tussenbieden en beter uitspelen.
De cursus is geschikt voor wie een lijntje hoger wil bridgen.
Informatie bij Roel Krol, telefoon: 06-12044735.
• Boekbespreking – Predikant Johan de Wit van de Geloofsgemeenschap houdt op de donderdagen 15 en 29 januari
een bespreking over het boek ‘Hoe de stof de geest kreeg, de
evolutie van het ik’. De bespreking heeft plaats in het Odd
Fellowhuis aan De Ketting in Dronten. De schrijver Arie Bos,
huisarts, opleider van huisartsen en docent wetenschapsfilosofie, stelt de vraag wat leven is en hoe het ontstaan van
leven op aarde te verklaren is. Aanvang 20.00 uur. Voor meer
informatie: www.eigentijdsgeloven.nl.
• Warme maaltijd – Stichting De Herberg biedt zondag 18
januari vanaf 13.00 uur een warme maaltijd aan in kerkcentrum De Ark in Dronten. Opgeven van woensdag 14 tot en
met vrijdag 16 januari op telefoonnummer 06-25265720. Elke
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (Ludgeruskerk), woensdag
van 14.30 tot 17.00 uur (De Ark) en donderdag van 14.30 tot
17.00 uur (Ludgeruskerk) is er een open inloop.
• Sacrale dans – In de hofzaal van de Warmonderhof aan de
Wisentweg 12 in Dronten wordt een aantal danszaterdagen
gehouden door Ella Timmerman. Sacred Dance (of sacrale
dans) is een dansvorm die meditatief kan worden genoemd.
De data: 17 januari, 28 februari, 11 april en 23 mei, van 11.30
tot 15.30 uur. Opgave en informatie via ella@solcon.nl of telefoonnummer 324062.

