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November 2021 

  

 Zolang 

 
Zolang het licht  

Je iedere morgen maar weer ontdekt en aanzien verleent, 
 

zolang de aarde 

je maar welwillend draagt en kijk de hemel, 

een dak boven je hoofd, 
 

zolang muziek 

je maar vleugels geeft 

kinderen je spelenderwijs uitnodigen tot de hoogste ernst, 
 

zolang er maar één is 

die je noemt bij je diepste naam, 

o één die jou als een boom  

minzame plant in de tuin van z’n hart-  

geluk, zoveel geluk. 

   Hans Bouman 
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HET BESTUUR 
 

Voorzitter: Vacant 
  
 
Penningmeester: Rien Pranger 
 Rubensstraat 48, 6921 LW Duiven 

 m.pranger@hccnet.nl 
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 
 diny-nagtegaal@outlook.com 
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 
15.00 uur aanvang van de middag 
 
WEBSITE: www.pcob-duiven-westervoort .nl 

mailto:m.pranger@hccnet.nl
mailto:gjhvmourik@chello.nlL
mailto:diny-nagtegaal@outlook.com
mailto:scherff@chello.nl
mailto:westra.adam@hotmail.com
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Dinsdag 16 november is er weer een ledenmiddag en begint om 15.00 uur 

Jacqueline Reijers vertelt over humor in de trouwzaal en komt uit Groessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 15 december is er een Kerstviering samen met Oase. 

Uitnodiging volgt te zijner tijd. 

 

De griepprik halen? Doen! 

 

   Het griepseizoen staat voor de deur. Tijd dus voor de griepvaccinatie. 

Een griepprik halen is juist nu een must. Griepdeskundige Ted van 

Essen, ook bekend als Dokter Ted van Tijd voor Max, legt uit hoe het 

zit. Waarom is het juist nu belangrijk om de griepprik te halen? 

‘Mede door de coronamaatregelen is er het afgelopen jaar amper griep 

geweest. Zelf ben ik al twee jaar niet eens verkouden geweest. Nu we 

dankzij de versoepelingen elkaar weer opzoeken en minder afstand 

bewaren, kun je op je vingers natellen dat de griep de komende 

maanden weer stevig zal toeslaan. Daar moet je bij optellen dat onze 

weerstand is verminderd juist doordát we geen griep hebben gehad. 

Goede redenen om je te beschermen tegen de mogelijke nare gevolgen 

van griep.’ 
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Er is een programma samengesteld. 

 

Ledenmiddagen PCOB 2021 
aanvang 15.00 uur 
 

Dinsdag 16 nov. Humor in de trouwzaal.   

Woensdag 15 dec. Kerstviering samen met OASE 

(Uitnodiging voor deze viering volgt t.z.t.) 

 
Activiteiten van OASE (altijd op woensdag) 

Aanvang 14.30 uur 

20 okt. Medicijngebruik door apotheker mevr. v. Bindbergen 

17nov Herfstmaaltijd 

15 dec. Kerstviering samen met PCOB 

 

Activiteiten KBO (altijd op woensdag) 

14.00 uur tot 16.00 uur. 
10 nov. - Ledenraadvergadering /na de pauze Bingo – Parochiehuis 

15 dec. - Bijeenkomst in Kerstsfeer KBO Duiven in Parochiehuis  

  optreden duo Roest en Co 

 

 

 

 

 

 

SAMEN STERK 
 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


