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Ook in de strengste winter draagt de aarde een nieuwe,  

groene lente in haar schoot.   

Zo jong is alles deze dag, zo groen en fris en zo vrolijk 

zijn de kleuren van de bloemen, 

‘k wil niet meer denken aan mijn zorgen, mijn gemis, 

maar enkel God mijn lieve Vader noemen. 

Ons leven vloeit als water door de tijd: en wie kan 

van de stroom de donk ’re  diepte peilen? 

      Nel Benschop 

 
 

Hierbij de nieuwsbrief van maart. Veel leesplezier.  
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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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WELKOM NIEUWE LEDEN PCOB 

Graag willen wij twee nieuwe leden aan jullie voorstellen. Het betreft 

mevrouw D. Passchier uit Westervoort en 

mevrouw J. Emmen uit Duiven.  

We willen jullie van harte verwerkomen bij de PCOB Duiven/Westervoort. 

 

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij onze laatste ledenmiddag 

hebben gehouden. Dit was de jaarvergadering over 2019. Door de 

coronamaatregelen was en is het helaas nog niet mogelijk om nieuwe 

bijeenkomsten te houden. We hopen dat hier snel verandering in komt en dat 

we elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen kennismaken met onze nieuwe 

leden. 

 

KBO-PCOB reageert op pensioenplannen Koolmees 

 

KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven kritiek houden op 

de pensioenplannen van minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast 

worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij komt. Ook willen ze dat 

een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een bindend advies kan 

geven over generatie-evenwichtige verdeling van pensioenvermogen. 

Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie op de 

internetconsultatie van minister Koolmees van Sociale Zaken. Marcel 

Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de 

Ledenraad en het bestuur te hebben gesproken, denken we dat het 

pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen. Maar 

evenals in december plaatsen we een aantal kritische kanttekeningen en doen 

we, samen met de twee andere organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten 

ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand weer perspectief op 

indexatie hebben én het draagvlak onder het pensioenstelsel, ook onder 

werkenden, wordt vergroot.” 

 

 

 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/nLMdoaSijyr_6fkKIrFa24p3BNXYbHE8_gbadCmhqqZ6EHLODqLPlrBlvUm5_O-CE11VwAVxSdyw42TNQWeOfQ/7Wq5yMtJYfaKevC
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Alle programma’s voor de PCOB en KBO zijn afgelast 

 

 

SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


