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HET BESTUUR 

 

Voorzitter  John Letsoin 

   Piet Heinstraat 3 

   6904 AK Zevenaar 

 

Penningmeester  W. Westra - Adam 

Ledenadministratie 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 

 

ledenmiddag/actieviteiten Diny Jacobs 

Technisch ondersteuner   Bas Scherff 

Adviseur    Paul Jansen 

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

CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 

 Echtparen: € 51,00 

Bankrekening NL53ABNA0593634756  

 

t.n.v. penningmeester PCOB, W. Westra,  

Weidekervel 63 te Duiven. 

 

PLAATS VAN SAMENKOMST 

   Samen Op Weg Kapel Duiven,  

 

   Ingang achter het gemeentehuis 

 

   14.15 uur koffie, thee. 14.30 u. programma. 

 

WEBSITE   www.pcob-duiven-westervoort  

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

 

‘t Is pas maart, de winterweiden 

dragen nog een waasje wit 

en de zwarte akkers beiden, 

’t zaad nog naakt en omgespit. 

 

Maar de mussen in de bomen 

piepen al met luid misbaar 

en de fijne katjes komen 

reeds aan wilg en hazelaar. 

 

’t Is al maart, de dagen lengen 

en de zon begint alvast, 

op de wei wat kleur te brengen 

met een lichte schilderskwast. 

 

Nog een maand en allerwegen 

kiemt het veld en kleurt de wei, 

nog een maand of twee gezwegen, 

dan is ’t bloeimaand, dan is ’t mei. 

 

Jacq. van der Waals  

 (1868 -1921) 

 

 

 
 
Hier is de nieuwsbrief van maart. 

Dat u die met plezier leest. 

 

De jaarvergadering is op 26 februari.  

 

Hartelijke groet aan u allen. 

Wil (redactie) en Hillie 
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Lief en Leed. 

Jo Manintveld is inmiddels geopereerd aan haar oog en is alweer thuis. Het oog 

heelt goed en ze is dankbaar dat ze nu weer goed kan zien. 

Museum plusbus 

24 april met de museumplus bus naar Drents museum te Assen. 

Opstapplaats woonzorgcentrum Thuvine 8.15 uur is de bus aanwezig. 

Vertrek opstapplaats 8.45 uur 

Aankomst Drents Museum. 

Koffie en introductie op tentoonstelling. 

Rondleiding. 

Lunch 13.00 uur 

Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken. 

Vertrek uit Drents museum . 15.15u. 

Aankomst in Duiven 17.30 u. 

 

Voor PCOB leden die mee willen kunnen zich opgeven  

Bij Wil Westra. Telefoonnr.0316-280640 

De plusbus is gratis. De lunch is voor eigen rekening. 

Dit kost €15.00. Dit kunt u overmaken op  

bankrekening NL53ABNA 059 36 34 756 

Vermeld uw naam, plaats en telefoonnummer. 

Op 3 april is de ontmoetingsmiddag van KBO  

Madeleine Corby is beeldend kunstenares en geeft een presentatie. 

Zaal open om 13.30 u. aanvang programma 14.00 u in de zaal van Thuvine. 

Iedereen is van harte welkom. 

 
Op 14 april organiseert de Vereniging voor Ouderen “Als de dag van toen” 

liedjes geschreven door Toon Hermans.  

Trefcentrum, Dorpstraat 102, Westervoort. Zaal open om 13.30u. aanvang 

14.00u. Gasten betalen € 5,00 entree. 

 
 

23 april Paasbijeenkomst dit vieren we samen met OASE. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. 
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Hulp bij belastingaangifte 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? 

 Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, 

kunnen tegen een kleine vergoeding van maximaal 12 euro per adres hun 

aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO-PCOB. U kunt 

ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. 

De belastinginvuller verzorgt alleen eenvoudige aangiftes met een inkomen tot 

ongeveer €35.000 voor alleenstaanden of €50.000 voor gehuwden of 

samenwonenden. 

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

opnemen met de belastinginvuller van vorig jaar. Wilt u voor het eerst gebruik 

maken van deze service?  

Neem dan contact op met KBO Gelderland, telefoonnummer (0481) 450 252 

voor de naam en het telefoonnummer van een invuller bij u in de buurt. 

De belastinginvuller van KBO-PCOB komt bij u aan huis en kan zich 

identificeren met een legitimatiebewijs van KBO-PCOB 

U kunt op de website van de PCOB  alle gegevens vinden. 

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. 

 

 

 

 

De Expo 55 beurs van 20 tot en met 23 maart gaat niet door. 

De beurs wordt verplaatst naar november woensdag 13 tot en met zaterdag 16 

november 2019 in de IJsselhallen te Zwolle. 
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Digitalisering 

  

KBO Gelderland organiseert voor geïnteresseerde vrijwilligers een  

scholingsbijeenkomst over het thema ‘Digitalisering’.  

Datum:  Dinsdag 12 maart 2019 

Tijd: 10.00u – 12.15u  

Locatie: Zalencentrum Wieleman     

Dorpstraat 11 6931 BA Westervoort  

  

U kunt zich aanmelden via info@kbogelderland.nl of telefonisch 

via 0481-450252 bij Maria Smits 

 

26 februari is onze jaarvergadering. 

Agenda is bij de vorige nieuwsbrief bijgevoegd. 

 

26 maart Valpreventie  

Fysiotherapeut Jaap Sneep werkzaam bij van Kuppenveld, is gespecialiseerd in 

valpreventie. 

Gezond Ouder worden, waarbij de nadruk ligt op valpreventie. De oorzaak van 

vallen is meestal een combinatie van omgevingsfactoren (bijvoorbeeld een losse 

stoeptegel) en persoonsfactoren (het niet meer goed kunnen zien van deze 

stoeptegel). Niet alleen de lichamelijke gevolgen van vallen zijn vervelend, de 

angst voor het vallen en het verlies van mobiliteit hebben grote impact op het 

sociale leven van senioren. Actief zijn en in beweging blijven is de voornaamste 

vorm van valpreventie. 

 

 

CONTRIBUTIE 2019 

Als u de contributie voor dit jaar 2019 nog niet betaald hebt, wilt u dit 

dan. als nog doen, naar bankrek.nr. NL 53 ABNA 0593634756  

t. n.v. PCOB afd. Duiven/Westervoort 

Voor echtparen € 51,- en voor individuele leden € 29,- voor een heel jaar. 

Dank u wel, de penningmeester Wil Westra 

 

 

 

 

mailto:info@kbogelderland.nl
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2018-2019 

 

12-09 Gezamenlijke busreis Tuinen van Appeltern. KBO/PCOB   

   

25-09 Reis door Midden Amerika van Lenie en Bé PCOB   

   

20-11 Spellenmiddag /Quiz PCOB 

19-12 Kerstviering aanvang 15.00 u. OASE/PCOB 

09-01 Nieuwjaar  OASE/PCOB 

29-01 IVN. Natuur in de buurt. PCOB 

26-02 Jaarvergadering PCOB 

26-03 Valpreventie door fysiotherapeut PCOB  

23-04 Paasbijeenkomst PCOB/ OASE 

21-05 Afsluiting seizoen PCOB 

 

10-10 Engeland in de oudheid en de natuur nu.     OASE 

21-11 Reis door Zuid Afrika van Hugo Boschker  OASE 

23-01 Natuurfilm door Elsbeth OASE 

20-02 Thema Dementie door Hans Brezet OASE 

20-03  Weidevogels in ons buitengebied OASE 

08-05 In woord en beeld Israel door ds. Jolande OASE 

 

07-11 Sint/bingo KBO 

19-12 Kerstviering in Groessen KBO 

06-02 Themamiddag  over het WWZ loket. KBO 

03-04 Madeleine Corby beeldend kunstenares KBO 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 


