
    

DUIVEN EN WESTERVOORT 

  

September 2021 

  

Zomer in Gelderland 
 
Weet gij nog welk een blij geluk verwekte in onze 
ziel het eerste feest der zon, toen na veel mist en kou 
in ’t uitgestrekte Gelderse dal de zomer overwon? 
 
Hoe geurende de appelboom met onbevlekte 
roomwitte bloem, al wat hij bloeien kon! 
waar rond de vlucht der luid gonzende insecten 
een brede krans van zingend leven spon. 
 
Hoe hebben wij, weet gij, gekeken naar het leven 
onder elken vorm:de verre  
en hoge vlucht van den eersten ooievaar, 
De rode beuk in ’t licht met het karmijn  
der bladeren en, ’s avonds, de glans der sterren 
in ’t zwarte water van den ouden Rijn  

    Jan v. Nijlen 
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HET BESTUUR 
 

Voorzitter: Vacant 
  
 
Penningmeester:  
 

 
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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Beste PCOB leden. 
 
Dit stukje is bestemd voor de leden die hun contributie nog niet hebben 

voldaan. 

U heeft de afgelopen tijd weinig van de afdeling gehoord, de reden is u 

bekend. Het bestuur hoopt u in september allemaal weer te zien op de eerste 

ledenmiddag na corona beperkingen. 

Maar de kosten van de afdeling gaan gewoon door. 

Wil degene die de contributie voor het jaar 2021 nog niet hebben voldaan 

dit zo snel mogelijk doen, dit scheelt de penningmeester een hoop werk. 

Het lidmaatschap kost voor 1 persoon € 29.00 per jaar en voor een echtpaar 

€ 51,00 per jaar 

U kunt u bedrag overmaken op bankrekeningnr.  

NL 78 RABO0345 9775 72  

t.n.v.  PCOB afdeling Duiven/Westervoort, onder vermelding van : contributie 

2021  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

Een hartelijke groet 

Bas Scherff . 

waarnemend penningmeester. 

 

Op 7 september starten we ons nieuwe seizoen. 

We zien er naar uit om elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten. 

We starten met een korte ledenvergadering, dit omdat het bestuur 

verantwoording moet afleggen t.o.v. gemeenten en het hoofdkantoor. Het 

kan alleen doorgang vinden als alle leden hiervan kennis hebben genomen. 

Op 5 oktober is er een themamiddag in het teken van eenzaamheid. Het 

belooft een leuke middag te worden. 

 

Anders dan u gewend bent, maar omdat de zaal bezet is, beginnen alle 

middagen om 14.30 uur.  
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Er is een programma samengesteld. 

 

Ledenmiddagen PCOB 2021 

aanvang 14.30 uur 

Di 7 sept. opening seizoen met een korte ledenvergadering  

(zie bijgevoegde bijlagen) 

Di 5 okt deelname PCOB week van de eenzaamheid.  

Di 16 nov. Humor in de trouwzaal.   

Woe 22 dec. 2021Kerstviering 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 

17 okt 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 

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 


