
    

DUIVEN EN WESTERVOORT 

  

Februari 2021 

 

  

 

Schenk uw glimlach aan degenen  

die zelf te vermoeid is om zelf te glimlachen. 

 

Zeg elke dag tegen tenminste één mens  

een vriendelijk woord. 

 

Een liefdevol gebaar zegt vaak meer dan een liefdevol woord. 

Op een afgesloten hart past alleen de sleutel van de liefde. 

 

      Nel Benschop 
 

 

Hierbij een andere, verkorte versie van de nieuwsbrief voortaan. 
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HET BESTUUR 
 

Voorzitter: Vacant 
  
 
Penningmeester: Leenard de Wal 
 Tel. 0316-285700 

 leenarddewal@outlook.com 
Secretaris: Hillie van Mourik  
 Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort  
 026-3112195 

 gjhvmourik@chello.nlL 
Activiteit ledenmiddag: Diny Jacobs 
 Terborchstraat 11,6921 MA Duiven 
 0316-261736 
 dinynagtegaal@outlook.nl 
Langer thuis wonen: Bas Scherff 
 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 
 0316-266086 
 scherff@chello.nl 

Ledenadministratie: W. Westra - Adam 
 tel. 0316 280640 
 westra.adam@hotmail.com 
Bestuursadviseur: Paul Jansen 
-----------------------------------------------------------------------------  
CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 
 Echtparen: € 51,00 
Bankrekening NL78 RABO 0345 9775 72  
t.n.v. penningmeester PCOB Duiven en Westervoort 
 
Plaats van samenkomst: 
Samen Op Weg Kapel Duiven,  
Ingang achter het gemeentehuis 
14.10 uur koffie of thee en om 14.30 uur begint het programma. 
 
WEBSITE: www.pcob-duiven-westervoort .nl 

https://mail.ziggo.nl/appsuite/
mailto:gjhvmourik@chello.nlL
mailto:dinynagtegaal@outlook.nl
mailto:scherff@chello.nl
mailto:westra.adam@hotmail.com
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Beste leden van de PCOB  

 

Het nieuwe jaar heeft alweer zijn intrede gedaan. Toch wil ik u en uw 

familie namens het bestuur alle goeds toewensen.  

Ik denk dat iedereen afgelopen dinsdag naar de  

minister-president heeft gekeken of geluisterd. En ook u zult tot de 

conclusie zijn gekomen dat het er nog niet goed uitziet met het 

coronavirus. Dus voorlopig zijn we nog in een lockdown en kunnen 

wij niets plannen. 

Wij hopen dat u genoten hebt van de kerstattentie. Wij hebben vele 

vriendelijke reacties gehad, in kaart, telefoon en app, waarvoor dank. 

Blijf gezond! 

Namens het bestuur, Hillie van Mourik 

 

 

Hulp bij belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden 

van KBO-PCOB kunnen tegen een kleine vergoeding hun aangifte 

inkomstenbelasting 2020 laten verzorgen door een belastinginvuller 

van KBO-PCOB. 

Wilt u gebruik maken van deze service? Neem dan, na  

1 februari 2021, contact op met de belastinginvuller voor het maken 

van een afspraak.  

In verband met de z.g. coronamaatregelen, bespreekt de 

belastinginvuller met u op welke wijze het aangiftebiljet zal worden 

ingevuld. Wilt u voor het eerst gebruik maken van deze service? 

Neem dan contact op met KBO Gelderland,  

telefoonnummer 0481-450 252. (volg de aanwijzing van de 

voicemail), voor de naam en het telefoonnummer van een invuller bij 

u in de buurt. Waarschuwing! Geef nooit uw DigiD aan iemand 

anders, ook niet aan de belastinginvuller. Deze heeft bij het verzorgen 

van uw aangifte uw DigiD niet nodig, alleen uw 

Burgerservicenummer. 
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Alle programma’s voor de PCOB en KBO zijn afgelast 

 

 

SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


