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HET BESTUUR 
 
Voorzitter: John Letsoin 
 Piet Heinstraat 3, 6904 AK Zevenaar. 
 Tel. 06-45633472 
 e-mail: j.letsoin@live.nl 
Penningmeester: Leenard de Wal 
 Tel. 0316-285700 
 e-mail: leenarddewal@outlook.com 
Secretaris: Hillie van Mourik  
 Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort tel. 026-3112195 
 e-mail: gjhvmourik@chello.nlL 
Activiteit ledenmiddag: Diny Jacobs 
 Terborchstraat 11,6921 MA Duiven 
 0316-261736 
 dinynagtegaal@outlook.nl 
Langer veilig thuis wonen: Bas Scherff 
 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 
 0316-266086 
 e-mail: scherff@chello.nl 
Ledenadministratie: W. Westra - Adam 
 tel. 0316 280640 
 e-mail: 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 
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Een klein liedje  
 
Liedjes van de herfst 
zijn altijd somber 
zijn gemaakt van okers en van omber 
 
toch ken ik septembers  
met een gouden glans 
toch zijn er novembers  
met een toverdans 
 
de zon heeft in december  
mij al zo vaak verrukt 
en dikwijls heb ik rozen  
uit de sneeuw geplukt 
 
en daarom schrijf ik 
in dit kleine lied: 
niet wachten op de lente 
want dan komt ze niet 
  Toon Hermans 

 

 

Hier is nieuwsbrief van oktober 2020. 
 
Veel leesplezier 
Hartelijke groet 
Namens het bestuur 
Hillie van Mourik 
 
 

 

Aanstelling Marcel Sternboom als interim directeur 

 

 

Zoals bekend verlaat Manon 
Vanderkaa per 1 oktober a.s. KBO-PCOB om directeur te 
worden van V&VN, de beroepsorganisatie van 
verpleegkundigen en verzorgenden. We zijn blij te kunnen 
vertellen dat op die datum Marcel Sturkenboom haar 
functie zal overnemen. Het bestuur heeft besloten 
voorlopig een interim-directeur aan te stellen. Naar 
verwachting zal eind dit jaar gestart worden met de 
werving van een nieuwe (blijvende) directeur. 
 
Marcel Sturkenboom heeft veel ervaring in het werken bij 
verenigingen en is onder meer directeur sport geweest bij 
NOC*NSF en directeur-secretaris bij het Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie. 
Het bestuur heeft alle vertrouwen in een vruchtbare 
samenwerking met Marcel Sturkenboom en verwacht dat 
hij in zijn functie als interim-directeur van grote waarde 
zal zijn voor KBO-PCOB 

 3  6 
 

 

Een klein liedje  
 
Liedjes van de herfst 
zijn altijd somber 
zijn gemaakt van okers en van omber 
 
toch ken ik septembers  
met een gouden glans 
toch zijn er novembers  
met een toverdans 
 
de zon heeft in december  
mij al zo vaak verrukt 
en dikwijls heb ik rozen  
uit de sneeuw geplukt 
 
en daarom schrijf ik 
in dit kleine lied: 
niet wachten op de lente 
want dan komt ze niet 
  Toon Hermans 

 

 

Hier is nieuwsbrief van oktober 2020. 
 
Veel leesplezier 
Hartelijke groet 
Namens het bestuur 
Hillie van Mourik 
 
 

 

Aanstelling Marcel Sternboom als interim directeur 

 

 

Zoals bekend verlaat Manon 
Vanderkaa per 1 oktober a.s. KBO-PCOB om directeur te 
worden van V&VN, de beroepsorganisatie van 
verpleegkundigen en verzorgenden. We zijn blij te kunnen 
vertellen dat op die datum Marcel Sturkenboom haar 
functie zal overnemen. Het bestuur heeft besloten 
voorlopig een interim-directeur aan te stellen. Naar 
verwachting zal eind dit jaar gestart worden met de 
werving van een nieuwe (blijvende) directeur. 
 
Marcel Sturkenboom heeft veel ervaring in het werken bij 
verenigingen en is onder meer directeur sport geweest bij 
NOC*NSF en directeur-secretaris bij het Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie. 
Het bestuur heeft alle vertrouwen in een vruchtbare 
samenwerking met Marcel Sturkenboom en verwacht dat 
hij in zijn functie als interim-directeur van grote waarde 
zal zijn voor KBO-PCOB 



 4 5 

 4 oktober  13.00u. -17.00 muziekoptreden bij de OGtent, 
 Remigusplein 9 Duiven 
 
4 oktober is er van 13.00u – 17.00u een openhuis in de Wijkern  
Eilandplein 300. 
 
5 oktober 20.00u   
Paalmanhuis  Westervoort  
In gesprek over Eenzaamheid door Meinie Visser en Baukje Boschker 
 
6 oktober 14.00u – 17.00u   
Contact middag PCOB  in de SOW-kapel   
Deze middag wordt verzorgd door Colette Chardon 
Aanvang 14.30 uur tot 16.30 uur.  
U moet zich opgeven voor deze bijeenkomst en bij 
 Mikado tel. :0316 – 250 700 Email: info@mikado-welzijn.nl 
Vol =vol 
 
8 oktober In gesprek over Eenzaamheid door  
Meinie Visser en Baukje Boschker 
20.00u – 21.30u   
Samen op Weg Kapel  
 
Volgende Oase bijeenkomst is op woensdag 21 oktober.  
Het wordt een Lunch van 11.30u tot 13.00u. 
Het is praktisch wanneer jullie een eigen bord en bestek meenemen.  
De rest wordt verzorgd door het Oase team! 
 
 

Wie biedt zich aan voor de redactieclub van de nieuwsbrief? 
De huidige redactie stopt namelijk met ingang van 1 januari 2021 
Inlichtingen bij Hillie van Mourik 026-3112195 

 

Wandelt u ook tijdens de Week tegen de Eenzaamheid? 

Van 1 tot en met 8 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Een 
week waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd en waarin 
speciale aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid en de inpact die 
dat kan hebben op mensen. Dit jaar is anders. Door corona gaan al 
langer meerdere activiteiten niet door. Maar gelukkig kunnen ook veel 
dingen wel. Daarom willen wij u stimuleren om te gaan wandelen. 
Samen met iemand waarvan u denkt: die kan wel een moment samen 
gebruiken. 
U kunt ook een klein groepje maken. Binnen uw afdeling of wijk. Het 
kan allemaal. Wandelen is namelijk  makkelijk, gezond en kan heel 
goed met 1.5 meter afstand. En wist u dat tijdens wandelen vaak de 
mooiste gesprekken ontstaan? Om hierbij een handje te helpen kunt u 
onderstaande “praatkaarten”gebruiken Deze kunnen dienen als leuke 
gespreksstarter. Dus trek aan die wandelschoenen en trek er samen met 
iemand anders op uit! 
Wij zien graag foto’s van uw wandelactiviteiten. Of deel uw ervaring 
met ons . Dit kunt u mailen naar  
communicatie@kbo-pcob.nl 
 
wat vind jij het leukste om te doen? 
met wie zou jij een dagje willen ruilen? 
Van wie hou je heel veel? 
Waar denk je aan voordat je gaat slapen? 
Van wie heb je het meest geleerd? 
Welk land bezoek je het meest? 
Waar kan je erg om lachen? 
Waar ben je trots op? 
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2020 
 
1 september ledenmiddag (kan helaas niet doorgaan) PCOB 
15 september ledenmiddag kan helaas niet doorgaan PCOB 
 
 
6 oktober “ONTMOETING” PCOB in samenwerking met Gemeente 
Duiven 
 
 
 
OASE 
16 september        Ton Hensen   
21 oktober van 11.30-13.00 uur lunch (zelf bord en bestek meenemen) 
 
   
 
 
Alle bijeenkomsten van KBO zijn geannuleerd. 
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SAMEN STERK 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


