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HET BESTUUR 

 

Voorzitter John Letsoin 

 Piet Heinstraat 3 

 6904 AK Zevenaar 

 e-mail: j.letsoin@live.nl 

Penningmeester  Leenard de Wal 

  e-mail: leenarddewal@outlook.com 

Ledenadministratie W. Westra - Adam 

 Weidekervel 63, 6922 GA Duiven 

    tel. 0316 280640 

 e-mail: westra.adam@hotmail.com 

Secretaris   H.van Mourik-Assen 

    Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort 

    tel. 026-3112195 

 e-mail: gjhvmourik@chello.nl 

Activiteit ledenmiddag Diny Jacobs 

   

Langer veilig thuis wonen Bas Scherff 

 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 

 0316-266086 

 e-mail: scherff@chello.nl 

Bestuursadviseur Paul Jansen 

-----------------------------------------------------------------------------  

CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 

 Echtparen: € 51,00 

Bankrekening NL78RABO0345977572  

 

t.n.v. penningmeester PCOB,  

 

PLAATS VAN SAMENKOMST 

Samen Op Weg Kapel Duiven,  

Ingang achter het gemeentehuis 

14.00 uur koffie of thee om 14.30 uur begint het programma. 

 

WEBSITE  www.pcob-duiven-westervoort  
 

mailto:westra.adam@hotmail.com
mailto:gjhvmourik@chello.nl
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Pasen 

Het heldere Licht zien 

dat zich losmaakt  

van zal het ooit misschien. 

 

De warmte voelen 

van de bevestiging dat het kan: 

tot leven komen 

zoals het groen dat uit de bomen breekt. 

Tot bloei komen  

met alles waarmee je tot de wereld spreekt. 

 

De beloning van de hoop 

 dat je aan mag zwellen 

als een rivier van liefde 

en overstromen van vreugde. 

 

De vervulling van het diep gekoesterde  

verlangen  om bemind te worden 

om wie je in alle broosheid bent. 

Om van betekenis te zijn 

en iets te betekenen voor een ander. 

 

Getroffen worden door het besef 

dat het goed is zoals het is 

dat de wezenlijke bron 

nooit uitgeput raakt noch vergaat. 

De vredevolle blik bemerken 

waarmee wij elkaar kunnen verstaan  

En die zoveel ruimte laat voor een nieuw begin. 

   Esther Disveld. 

 

Hier is de nieuwsbrief voor april 2020. 

Er staat veel nieuws in en lees het met aandacht. 

Het bestuur. 
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Voorwoord 

 

Om kijken naar elkaar en houd contact met elkaar. 

 

Afgelopen tijd is heel veel aandacht geweest over de corona crisis en 

de impact op onze buurt, scholen en onze families, ons dagelijks 

leven is totaal veranderd. 

 

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om ouderen te 

beschermen en andere kwetsbare mensen. 

Juist omdat ouderen zo kwetsbaar zijn is ook besloten om 

verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg de 

deuren te sluiten voor bezoekers en voor anderen. 

Voor velen is het een hele opgave, kinderen, kleinkinderen kunnen 

niet op bezoek komen, ouderen krijgen geen bezoek en kunnen ook 

niet naar buiten voor een wandeling.  

 

Geen bezoek, dat kan even niet meer,  natuurlijk moeten we wel 

contact blijven houden. En het is hartverwarmend om te zien dat 

families voor hun ouderen zorgen en begrip hebben voor de genomen 

maatregelen. Noodzakelijke maatregelen zodat mensen die ons lief 

zijn zo goed mogelijk worden beschermd. 

 

Ik hoop dat het goed gaat met u en uw dierbaren. Ook als u alleen 

thuis zit, als u hulp nodig heeft, doe dan een beroep op een ander, we 

zijn er voor elkaar. Bel elkaar op, maak een praatje met elkaar 

stuur een bericht naar elkaar. 

 

Ik wens u allen veel gezondheid en sterkte in deze vreemde en 

onzekere tijd. 

 

John Letsoin  
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Hoe doet u nu uw boodschappen? 

 

Misschien aarzelt u om in deze coronatijd naar de supermarkt te 

gaan. Steeds meer winkels sluiten hun deuren. Dit zal echter niet 

met de supermarkt gebeuren: deze blijven open! 

Bij Albert Hein is er van maandag t/m vrijdag de mogelijkheid voor 

70 plussers om tussen 7.00 -8.00 u. hun boodschappen te doen in de 

winkel, voordat de winkel opengaat voor alle klanten. 

Lidl opent van 9.00 u tot 11.00u een speciale kassa alleen voor 

ouderen. 

 

 

Op de avond van 23 maart is van regeringswege bekend gemaakt dat 

de maatregelen t.a.v. het Coronavirus verder opgeschroefd zijn. 

En wel dat bijeenkomsten, dus met groepen bij elkaar komen, nu tot 

1 juni niet toegestaan zijn.   

De Paasbijeenkomst op 8 april is dus al geannuleerd.  

In het kader van de nieuwe regels  moeten we nu ook de 

bijeenkomsten van 15 april (samen met de KBO) en ook de 

seizoenafsluiting van 19 mei annuleren. 

 
 

In tijden van vreugde 

Prijs God 

In de  moeilijke tijden 

Zoek God 

In de momenten van pijn en verdriet 

Vertrouw op God 

Op ieder moment van je leven 

Dank God. 
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Onderstaand bericht van de Belastingdienst 

Burgers die een uitnodiging hebben ontvangen voor het doen 

van aangifte hebben hiervoor tot 

 1 mei 2020 de tijd. Door de huidige omstandigheden, 

veroorzaakt door de coronacrisis, is het goed denkbaar dat dit 

niet voor deze datum lukt. Wij wijzen u erop dat u uitstel kunt 

aanvragen tot 1 september 2020. 

Heeft u hulp hierbij nodig?  

Als u al eerder van deze service gebruik maakte kunt u gewoon 

contact opnemen met de belastinginvuller van vorig jaar.  

 

Als u voor het eerst gebruik maken van deze service? Neem dan 

contact op met KBO Gelderland telefoonnummer 

(0481) 450252.b.g.g. mail naar 

info@kbogelderland.nl en u krijgt  naam en het telefoonnummer van 

een invuller bij u in de buurt. 

 

Of kijk op onze site: pcob-duiven-westervoort.nl 

links in het blauwe gedeelte: belastingadviseurs. Dan krijgt u een 

overzicht van de belasting invullers. 

I.v.m. het coronacrisis  mogen de belastingsinvullers  

tot 6 april  niet bij u langs komen. U kunt telefonisch contact met hen 

opnemen. 

 

 

In verband met de coronacrisis zullen bestuursleden  

telefonisch contact met u opnemen. 

Mocht u per abuis niet gebeld worden, neemt u dan  

contact met ons op? 
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2020 

 

 

 

 

 

Alle bijeenkomsten van de PCOB zijn geannuleerd. 

 

 

 

Alle bijeenkomsten van OASE zijn geannuleerd 

 

 

 

Alle bijeenkomsten van KBO zijn geannuleerd. 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


