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HET BESTUUR 

 

Voorzitter  John Letsoin 

   Piet Heinstraat 3 

   6904 AK Zevenaar 

 

Penningmeester  W. Westra - Adam 

Ledenadministratie Weidekervel 63, 6922 GA Duiven 

    tel. 0316 280640 

   e-mail: westra.adam@hotmail.com 

 

Secretaris   H.van Mourik-Assen 

    Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort 

    tel. 026-3112195 

   e-mail: gjhvmourik@chello.nl 

 

ledenmiddag/actieviteiten Diny Jacobs 

Technisch ondersteuner   Bas Scherff 

Adviseur    Paul Jansen 

-----------------------------------------------------------------------------  

CONTRIBUTIE Individuele leden:  € 29,00 

   Echtparen:       € 51,00 

Bankrekening NL53ABNA0593634756  

 

t.n.v. penningmeester PCOB, W. Westra,  

Weidekervel 63 te Duiven. 

 

PLAATS VAN SAMENKOMST 

   Samen Op Weg Kapel Duiven,  

 

   Ingang achter het gemeentehuis 

 

   14.15 uur koffie, thee. 14.30 u. programma. 

 

WEBSITE   www.pcob-duiven-westervoort  

mailto:westra.adam@hotmail.com
mailto:gjhvmourik@chello.nl
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Alleen zijn 

 

Alleen zijn betekent  niet “eenzaam”, 

Alleen zijn geldt niet als een straf, 

Alleen zijn met mooie gedachten 

Gedachten neemt niemand je af. 

 

Alleen zijn met dierbare doden. 

Alleen met herinnering    

Aan tijden die lang reeds voorbij zijn. 

En alles wat kwam en wat ging. 

 

Alleen, ongestoord in je kamer, 

De dingen van trouw om je heen. 

Een rustig en zuiver geweten. 

Dan ben je gelukkig, al is het alleen. 

 

Wie zó het alleen zijn kan dragen  

Wie zó zich verzoent met zijn lot 

Die spreekt niet van eenzame dagen, 

Maar leeft in vertrouwen op  God. 

 

  (dichter onbekend) 

 

 

 

 

 

Hier is de nieuwsbrief van februari 2019 

Lees het met aandacht en bewaar het goed 

 

Hierin is de agenda opgenomen  

voor de jaarvergadering 26 februari. 

  

Hartelijke groet aan u allen. 

Wil en Ali (redactie) Hillie 
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Lief en leed 

 

Op 16 november is overleden Mientje Snippe-Spies. 

Kort nadat zij en haar man 70 jaar getrouwd waren . 

Samen woonden ze ook nog maar kort in Hamerstate te Westervoort. 

Mientje is begraven in Doesburg. 

Op 3 december 2018 is overleden ons lid Jan van Velsen. 

Hij coördineerde de magazines en de nieuwsbrieven en bracht ze daarna 

naar de bezorgers. 

 Ook bracht hij de felicitatie kaarten rond in Westervoort 

Jan is begraven in Arnhem. 

 

Als u deze nieuwsbrief leest is Jo Manintveld inmiddels aan haar oog 

geopereerd. Ze verblijft daarna in het zorghotel 

 De Gouden Leeuw in Keppel. 

Ze zal daarom een aantal keren niet op de ledenmiddagen aanwezig zijn. 

 

Mededelingen: 

Op dinsdagmiddag 29 januari verzorgd PCOB “IVN Natuur in de buurt.” 

met een mooie presentatie 14.15 u. koffie/thee in de SOW-kapel 

14.30 aanvang programma. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Op zondag 27 januari 2019 is er een optreden van Gery Groot Zwaaftink 

in het Trefcentrum, Dorpstraat 102, Westervoort. De zaal is open om 

13.30 u.  aanvang programma 14.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 

Op zondag 14 april organiseert de Vereniging voor Ouderen,  

“Als de dag van toen” liedjes geschreven door Toon Hermans. 

Zaal open 13.30 u en programma om 14.00 uur. 

Wederom in het Trefcentrum te Westervoort. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Op woensdagmiddag 6 februari verzorgd de KBO een themamiddag 

“WWZ loket “ De middag wordt gehouden in de zaal van Thuvine. 

Zaal open 13.30 u. Aanvang 14.00 u.  

Iedereen is van harte welkom. 
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In deze nieuwsbrief wil ook ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is 

Diny Jacobs. Ik ben 67 jaar en geboren in de Achterhoek. Na de middelbare 

school in Doetinchem volgde ik een jaar een secretaresse en receptioniste 

opleiding . Daarna heb ik bij een commercieel bedrijf in Zelhem als 

secretaresse gewerkt. Vervolgens getrouwd en nog een jaar telefoniste op het 

gemeentehuis in Zelhem geweest. Door een functie bevordering van mijn 

man zijn we , inmiddels samen met onze zoon, naar Duiven verhuisd. 

Tijdens de lagere school periode van mijn zoon ben ik regelmatig 

bijgesprongen als moederhulp. Later nog een paar jaar bij de leiding van 

Scouting Duiven . 

Verder heb ik aan een aantal cursussen bij de Volksuniversiteit in Zevenaar 

deelgenomen (o.a. computer, Spaans en workshops reizen). Inmiddels woon 

ik ruim 40 jaar in Duiven. Men heeft mij gevraagd om bestuurslid van de 

PCOB afdeling Duiven - Westervoor te worden, mede doordat het bestaan 

van deze afdeling aan een zijden draad hing door het tekort aan een voltallig 

bestuur.  

Mijn taak zal zijn het boeiend en gezellig invullen van de leden middagen. 

Dit vergt vaak, vooral financieel , heel wat “puzzelen”, gezien het beperkte 

beschikbare budget. 

Samen met de inzet van het enthousiaste, positieve, nieuwe bestuur, zal dit 

zeker lukken, zodat u nog fijne leden middagen zult hebben. 

Diny  

 

 

Op dinsdagmiddag  26 februari PCOB jaarvergadering .  

 

Het nieuwe bestuur van de PCOB wordt dan definitief. 

Indien er tegenkandidaten zijn of wettelijke bezwaren, kan men zich 

melden bij het secretariaat. 

 

De PCOB bestaat al 25 jaar! Dit willen we vieren op 24 september. 

Wil en Diny willen graag enkele leden hierbij, die willen meedenken en 

helpen bij de voorbereiding, zo dat dit tot een feest gemaakt kan worden. 

 

55 Plus Expo is te bezoeken van woensdag 20 t/m zaterdag 23 maart 

2019 in de IJsselhallen te Zwolle. De beurs is dagelijks geopend van 10.00 

tot 17.00 uur. 
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Agenda voor de jaarvergadering 26 februari 2019 

 

1. Opening 

 

2. Bespreking notulen jaarvergadering 21 maart 2018 

  (gepubliceerd in nieuwsbrief april 2017 en op de website 

   te vinden onder verslagen) 

 

3. Bespreking financieel overzicht 2018 

 

  Wil Westra bespreekt het verslag van 2018 

 

4. Verslag van de kascommissie 

  mevr. F. Baarslag en Jo Manintveld 

 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

 

6. Contributie 2020 

 

7. Nieuw Bestuur! 

  samenstelling: voorzitter John Letsoin 

  technisch ondersteuner Bas Scherff  

  activiteiten ledenmiddagen Diny Jacobs 

  secretaris Hillie van Mourik 

  lid met bijzondere opdracht: Wil Westra 

  KBO lid Paul Jansen is adviseur 

 

Indien er tegenkandidaten of er wettelijke bezwaren zijn, kan men zich 

opgeven/melden bij de secretaris. 

 

8. KBO/PCOB meer samenwerken ? 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting van de officiële vergadering 

 

 

We praten nog ongedwongen na onder het genot van drankjes en hapjes. 
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PROGRAMMA LEDENBIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2018-2019 

 

12-09 Gezamenlijke busreis Tuinen van Appeltern. KBO/PCOB   

   

25-09 Reis door Midden Amerika van Lenie en Bé PCOB   

   

20-11 Spellenmiddag /Quiz PCOB 

19-12 Kerstviering  aanvang 15.00 u. OASE/PCOB 

09-01 Nieuwjaar  OASE/PCOB 

29-01 IVN. Natuur in de buurt. PCOB 

26-02 Jaarvergadering PCOB 

26-03 Valpreventie door fysiotherapeut PCOB  

23-04 Paasbijeenkomst PCOB/ OASE 

21-05 Afsluiting seizoen PCOB 

 

10-10 Engeland in de oudheid en de natuur nu.     OASE 

21-11 Reis door Zuid Afrika van Hugo Boschker  OASE 

23-01 Natuurfilm door Elsbeth OASE 

20-02 Thema Dementie door Hans Brezet OASE 

20-03  Weidevogels in ons buitengebied OASE 

08-05 In woord en beeld  Israel door ds.Jolande OASE 

 

07-11 Sint/bingo KBO 

19-12 Kerstviering in Groessen KBO 

06 -02 Themamiddag  over het WWZ loket. KBO 
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SAMEN STERK 
 

 
 

 


