
    

DUIVEN EN WESTERVOORT 

  

Oktober 2021 

  

 VERPLAATS JE 

 

Niet thuisblijven treurig verschrompelen 

méns ben je ,mens met ogen en oren 

 

mens, met een ontvankelijke ziel 

wiek weg op de vleugels van je dromen 

 

verplaats je, leef duizend levens 

een wereld, ligt voor je open 

 

een wereld van hoogten en diepten 

een wereld vol verhalen 

 

Jóúw wereld – bewoon haar dan ook 

mens ben je   

mens onder mensen. 

 

  Hans Bouma 
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HET BESTUUR 
 

Voorzitter: Vacant 
  
 
Penningmeester: Vacant 
 

 
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 
14.30 uur aanvang van de middag 
 
WEBSITE: www.pcob-duiven-westervoort .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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Op 7 september startte het nieuwe seizoen met een korte ledenvergadering, 

daarna werd de middag gezellig voortgezet met een drankje en een snabbel. 

Op de ledenvergadering is besloten dat de aanvang van de middag om 15.00 

u. begint en eindigt om 17.00 uur. 

(zie het verslag van de vergadering als bijlage) 

 

Op 5 oktober is er een themamiddag in de witte kerk van de Protestantse 

Kerk Duiven(ingang achter het gemeentehuis) 

“Spelenderwijs naar meer contact” door Colette Chardon. 

Dinsdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, inloop om 14.45 uur 

Na een inleiding van Colette Chardon over zingeving en contact gaan we 

met elkaar in gesprek komen aan de hand van het bordspel “Hoe is’t?!.” 

In de Week van de Ontmoeting wordt samen met de PCOB deze 

themamiddag georganiseerd.  

Zowel ouderen als jongeren zijn van harte welkom. 

Hoe is ‘t?!  

Geef jij eerlijk antwoord op deze vraag?  

Ook als het eigenlijk niet zo goed gaat?  

Met het bordspel Hoe is’t?!   

Vraag je aan je medespelers hoe het ècht gaat.  

Het spel draait om een open gesprek en het delen van ervaringen.  

Met fotokaartjes, stellingen en vragen over je eigen leven leer je bekenden 

en onbekenden in een korte tijd beter kennen. 

Door het bordspel te spelen, kom je spelenderwijs met elkaar in contact. 

Colette Chardon heeft het spel al eerder gespeeld met verschillende groepen. 

Met succes.  

Het werkt verbindend met elkaar. 

U moet zich wel opgeven en dat kan bij Diny Jacobs  

tel. 0316-261736 of via mail: diny-nagtegaal@outlook.com 

 

 

 

 

 



4 

Er is een programma samengesteld. 

 

Ledenmiddagen PCOB 2021 
aanvang 15.00 uur 

Di 5 okt deelname PCOB week van de ontmoeting. 
Di 16 nov. Humor in de trouwzaal.   
Woe 22 dec. 2021 Kerstviering samen met OASE 
 
Activiteiten van OASE 
Aanvang 14.30 uur 
1 sept. opening seizoen 
29 sept. Fotograaf Piet Luitwieler 
20 okt. Medicijngebruik door apotheker mevr. v. Bindbergen 
17nov. Herfstmaaltijd 
22 kerstviering  
 
Activiteiten KBO 
14.00 u. tot 16.00u. 
8 sept. Duo de vrouwen van Terborg. Het vindt plaats in de OGtent 
1 tot 8 okt. Week van de eenzaamheid ( zie krant Goed Nieuws) 
6 okt. Duo Maestro en Co-muzikaal/cabaret vindt plaats  
in De Stek  
10 nov ledenraadsvergadering  
8 dec. Bingo plaats is nog niet bekend.  

 

SAMEN STERK 
 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


