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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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Voor de kleine heesters 

 

Dank U wel, dat ik niet 

de hoogste boom hoef te zijn, 

trots en ongenaakbaar, uitstekend  

boven ieder en alles om mij heen. 

 

Dank U wel, dat mijn takken 

niet de sterkste takken hoeven te zijn, 

om elke storm te doorstaan. 

 

Dank U wel, dat mijn knoppen 

niet de allermooiste 

knoppen hoeven te zijn, 

ongebroken en gaaf,  

bron van bloesem en juichende vreugde.  

 

Dank U wel, dat U juist oog en hart hebt voor de gebroken knoppen, 

voor de kromme takken, 

voor de kleine heesters  

van deze aarde 

 

   Alfred C. Bronswijk 

   uit: Rakelings nabij. 

 

 

 

Hier is de nieuwsbrief van maart 2020 

We hopen dat u die met plezier leest 
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Lief en Leed 

Mevrouw Roelofs is onlangs aan haar knie geopereerd. 

(Niet aan haar heup) Het herstel gaat voorspoedig. 

wel heeft ze fysiotherapie maar loopt al zonder stok. 

 

Op 8 maart hoopt Jo Manintveld 90 jaar te worden. 

Een respectabele leeftijd. Hartelijk gefeliciteerd. 

 

Fenna Baarslag heeft een zware bronchitis gehad. De medicatie die ze 

heeft, slaat goed aan. Ze hoopt dat ze weer op de bijeenkomsten aanwezig 

kan zijn. 

Een groet van Fenna aan allen  

 

Op 17 maart kom mevrouw Jacqueline Reijers uit Groessen, Zij is 

ambtenaar van de burgerlijke stand met als thema  

‘humor in de trouwzaal’.   

  

 

De zaal is open om 14.15u. Het programma begint om 14.30u. Iedereen is 

van harte welkom. 

 

 

Op 1 april komt Marjoein Corbey bij KBO  

De zaal is open om 13.30u. en om 14.00u. begint het programma. 

U bent van harte welkom in de zaal van Thuvine. 
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Hulp bij belastingaangifte 

 

Ziet u op tegen de jaarlijkse belastingaangifte? U kunt als PCOB- 

of KBO-lid een vrijwilliger van Belastingservice vragen om bij u 

thuis tegen een kleine vergoeding te helpen met het doen van uw 

belastingaangifte. 

Als u vorig jaar ook al gebruik maakte van deze service, kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met de vrijwilliger die u vorig jaar 

heeft geholpen.  

Wilt u voor het eerst gebruik maken van de PCOB/KBO 

Belastingservice, neemt u dan contact op met het secretariaat van 

KBO Gelderland onder telefoonnummer (0481) 450252. 

Of kijk op onze website: 

www.pcob-duiven-westervoort.nl 

 

 

40 dagen zonder alcohol, durft u het aan? 

 

Vanaf woensdag 26 februari start de actie ‘40 dagen geen druppel’, in 

samenwerking met IkPas. 

Tijdens deze actie, die duurt tot Pasen, drinkt u geen alcohol. Dat kan een 

pittige opgave zijn, maar misschien gaat het u heel makkelijk af. 

Een periode geen alcohol geeft inzicht in de positieve effecten, zoals 

beter slapen en een fitter en alerter gevoel. Wilt u ook ervaren wat een 

periode zonder alcohol met u doet? Gaat u de uitdaging aan? 

 

 

 

 

 

http://www.pcob-duiven-westervoort.nl/
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Huisbezoek veiligheidsadviseur.  

 

Wilt u meer weten over veiligheid in en om uw huis, vraag dan een 

huisbezoek aan bij KBO-PCOB. 

Een veiligheidsadviseur kan u meer vertellen over hoe u inbraken, 

babbeltrucs, brand en vallen tegen kunt gaan in uw huis.  

U brengt samen, aan de hand van een checklist, in kaart waar gevaar 

loert en wat u ertegen kunt doen. 

Interesse? Bel 030-3400600.  

 

 

Het leven begint bij 80 

Ik heb goed nieuws voor u. De eerste 80 jaar zijn het moeilijkst. De tweede 

serie is een reeks van feesten. Als je 80 bent wil iedereen je bagage dragen of 

je de trap op helpen. Als je je eigen naam vergeet of een afspraak, de naam je 

kleinkinderen? Geen nood, zolang je zegt dat je 80 bent. 

Vanaf je 70ste wordt iedereen gek van je, over van alles en nog wat. Maar op 

je 80ste heb je een geweldig excuus wat je ook doet. 

Vanaf je 70ste wordt gezinspeeld op hersenverweking en dat is geen lolletje. 

Je wordt dan geacht je terug te trekken op een zonnige plek en daar te klagen 

over je artritis. Je vraagt iedereen die maar wat mompelt om wat duidelijker 

te spreken. Maar als je 80 wordt is iedereen verbaasd dat je er nog bent. Men 

behandelt je met respect en lijkt het als een verrassing te beschouwen dat je 

nog steeds zinnige taal uitslaat. Dus lieve mensen probeer 80 te worden. 

Iedereen vergeeft je letterlijk ALLES! Als je het mij vraagt begint het leven 

bij 80 en niet bij 40! 

 

Nog even dit…… 

Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid om te vragen, te 

zeggen, te doen en te zijn. 
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2019-2020 

 

17 maart 2020 Humor in de trouwzaal PCOB 

8 april 2020 (woensdag) Paasbijeenkomst  OASE/PCOB 

15 april 2020 (woensdag)Virtuele Ballonvaart in de-kapel PCOB/KBO 

19 mei 2020 Afsluiting seizoen PCOB 

 

 

 

OASE houdt haar themamiddagen altijd op woensdag  

van 14.30 uur tot 16.30 uur in de SOW KAPEL 

26-02-2020 De Apotheker, mevr. Angélique van der Geest OASE 

25-03-2020 De Notaris, door mr. H.A. van Ramshorst OASE 

08-04-2020 Paasbijeenkomst OASE/PCOB  

29-04-2020 Muzikale viering Oase 30 jaar- het mannenkoor ‘Tijdloos’ 

27-05-2020 Een smakelijke Seizoensafsluiting 

 

 

 

KBO houdt haar ledenmiddagen in de Thuvinezaal aanvang 14.00 u. 

 

04-03-2020 Ledenraadsverg. en bingo na de pauze. KBO 

01-04-2020 Marjolein Corbey    KBO 

15-04-2020 Virtuele Ballonvaart in de kapel  KBO/PCOB 

06-05-2020 Bloemschikken    KBO 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


