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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 

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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Dag en Nacht  

Een dag en een nacht is een handjevol leven 

Een dag en nacht is een handjevol tijd 

In het grote verband duurt het eigenlijk maar even 

Maar alles komt terug tussen zeven en zeven 

Met het licht en het donker van dood en van leven 

In een dag en een nacht in een handjevol leven 

In een dag en een nacht in een handjevol tijd. 

 

Een dag en nacht is een handjevol regen  

Een handjevol zon in een dag en een nacht  

Samen op weg in de zon en de regen 

Een hartje verloren een hartje gekregen 

Met het licht en het donker van het voor en het tegen 

In een dag en een nacht met een handje vol regen  

In een dag en een nacht met een handjevol zon. 

 

Een dag en nacht is een handjevol leven 

Een dag en een nacht is een handjevol tijd 

In het grote verband duurt het eigenlijk maar even 

Het is maar een handjevol tijd maar een handjevol leven 

Met de mensen en de dingen in het losse verband 

Van hun huis en hun stad van hun dorp en hun land 

In hun landje dat huilt en het landje dat lacht 

Met het licht en het donker van dag en van nacht. 

 

Maar als je het liefhebt dat handjevol leven 

Maakt dat een verschil uit van dag en van nacht. 

    Schrijver onbekend. 

 

Hier is de nieuwsbrief van september 2020 

Veel leesplezier en een hartelijke groet, 

namens het bestuur 

Hillie van Mourik  
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Lief en leed 

 

Matty en Cees Noordhoek waren op 20 mei 60 jaar getrouwd. 

Fien en Jan van der Zwan waren 5 juli 50 jaar getrouwd 

Bas en Truus Scherff waren op 27 juni 45 jaar getrouwd. 

Allen van harte gefeliciteerd met dat heugelijke feit.  

 

Ledenmiddagen 

 

In deze onzekere tijden is de programmering van onze ledenmiddagen nog 

ongewis. Wat wel zeker is, is de themamiddag op 6 oktober, waarover u in 

het hier onderstaand artikel meer kunt lezen. 

 

Kom erbij! In de week tegen eenzaamheid staat ontmoeten 

en verbinden centraal. Eenzaamheid begint met in contact komen. 

Daarom organiseert PCOB op dinsdag 6 oktober een themamiddag in de 

SOW- Kapel Aanvang 14.30 uur tot 16.30 uur. U moet zich opgeven voor 

deze bijeenkomst en dat kan bij Mikado tel.: 0316 – 250 700 

Email: info@mikado-welzijn.nl 

Denk om de 1.5 meter. 

Entree alleen via de hoofdingang van de Kapel 

 

Jaap Sneep geeft valpreventie op maandag 26 oktober 2020 

Van 14.00 uur tot 15.00 uur 

Groep van telkens 10 pers.  

Locatie nog niet zeker (SOW Kapel??) waarschijnlijk. 

Info en opgave bij Jaap Sneep 06-2302685. 

Deelname is gratis 

 

Oase organiseert op woensdag 16 september 

Aanvang om 14.30 tot 16.30 uur in de SOW-Kapel 

Ton Hensen geeft een presentatie. 

 

 

 

 

mailto:info@mikado-welzijn.nl
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SENIOREN IN DE BAN VAN DE BABBELTRUCS, PHISHING, 

SPOOFING EN SHOULDERING  

 

Babbeltrucs, shouldering, spoofing en phishing. Veel Engelse termen 

voor ordinaire criminaliteit waar ook in Nederland veel ouderen het 

slachtoffer van zijn. Om meer bewustwording te creëren, roept 

seniorenorganisatie KBO-PCOB, in samenwerking met het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid, september uit tot Maand van de 

Veiligheid. Iedere week staat in september één van deze vormen van 

oplichting in de schijnwerpers. De eerste week (36) staat in het teken 

van shouldering, dat is het meekijken over de schouder bij het pinnen. 

In de tweede week (37) komen de babbeltrucs aan bod. Dit gebeurt 

veelal bij de voordeur, met een slimme smoes komen de babbelaars in 

huis en proberen iets van waarde mee te nemen. In de derde week (38) 

is er aandacht voor een oplichtingsvorm die de laatste tijd veel in het 

nieuws is: spoofing. Via bijvoorbeeld de telefoon of WhatsApp doet een 

crimineel zich voor als een bekende en op die manier wordt er geld 

afhandig gemaakt. En tot slot, in de laatste week (39) is phishing aan de 

beurt. Hierbij proberen de oplichters via mail en websites aan 

belangrijke (bank)gegevens te komen. 

 

Babbeltiplijn 

Op dinsdagochtend 10.30 uur is er per thema een webinar, 

gepresenteerd door Catherine Keyl, met een aantal keren Manon 

Vanderkaa te gast. Deze webinars zijn op internet te volgen of terug te 

zien op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. En voor iedereen die 

vragen over deze oplichtingsvormen heeft, kan er in september iedere 

woensdag naar de Babbeltiplijn gebeld worden. Veiligheidsadviseurs 

van KBO-PCOB zitten aan de lijn en geven tips hoe je oplichting kunt 

voorkomen of hebben een luisterend oor. De Babbeltiplijn is van 9.00 

tot 17.00 uur op alle woensdagen van september te bereiken op nummer 

030-3400670. 

 

 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/iKfIA7FROl1FQOpja7LnNx4PQgsvvPx-AB0S5q5KOVuMwgAKHpnts8CGqWZYlnMctvxjSEIeg3S_2-EFFtgNBA/yGtWiRwRR6PpRhs
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Manon Vanderkaa verlaat KBO/PCOB 

 

Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Vanderkaa KBO/COB. Zij startte 

in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 kwam daar de 

directievoering bij voor de PCOB en vanaf de samenvoeging van de 

beide verenigingsbureaus begin 2017 was zij directeur van 

KBO/PCOB.  

Onlangs liet Manon weten dat zij een andere functie gaat 

aanvaarden: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. 

Het bestuur van KBO/PCOB betreurt het vertrek van Manon 

Vanderkaa als directeur van KBO/PCOB  

Zij was vanwege haar inhoudelijke kennis een graag geziene 

deelnemer binnen diverse overlegorganen op ministerieel niveau, 

waarmee de belangen van de senioren binnen KBO/PCOB in 

vertrouwde handen waren.” 

Manon Vanderkaa: “Met veel enthousiasme heb ik me de afgelopen 

ruim zeven jaar ingezet voor eerst de Unie KBO en vervolgens ook 

de PCOB en KBO/PCOB. Ik ben trots op wat wij als vereniging 

hebben bereikt. We hebben een stevige stem in de 

belangenbehartiging, we zijn volop zichtbaar in de media en overal 

in de vereniging zijn senioren van betekenis voor elkaar en voor de 

samenleving.  

De kracht van onze organisatie zit in de 800 lokale afdelingen, die 

met hun kwart miljoen leden concreet gestalte geven aan ‘omzien 

naar elkaar’.  

KBO/PCOB en ik wens deze mooie vereniging van harte een goede 

toekomst.” 

 

Het bestuur van KBO/PCOB wenst haar veel succes en 

arbeidsvreugde in haar nieuwe functie”. 

Groeten en blijf staande in deze crisis. 

Martha Gerritsen.  
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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   

 

   

 

 

Alle bijeenkomsten van KBO zijn geannuleerd. 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


