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Leden/nieuwjaarsbijeenkomst
Op dinsdag 21 januari 2014 is er een nieuwjaarsbij-
eenkomst in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, 
tevens onze eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe 
jaar.
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie/thee, daarna gaan wij met elkaar de 
lunch gebruiken.
Wat het bestuur verder in petto heeft is nog een 
verrassing, maar dat merkt u vanzelf wel! Om on-
geveer 15.15 uur sluiten wij de bijeenkomst af met 
een hapje en een drankje en wensen wij elkaar een 
gezond en gezegend 2014.
De locatie is zo langzamerhand wel bekend, name-
lijk Keizergracht 566, tussen Leidsestraat en Nieuwe 
Spiegelstraat. En niet vergeten: neem iemand mee! 
Het bestuur

Contributie 2013 (rectificatie)
In onze nieuwsbrief van november 2013 zijn de con-
tributiebedragen onjuist vermeld. De juiste bedra-
gen moeten luiden € 25,50 respectievelijk € 39,00.
(Met dank aan een oplettende lezer!)

E-mail adressen
In de achterliggende periode is er een enquete ge-
houden onder PCOB-leden door ons landelijk be-
stuur in Zwolle. Daaruit bleek dat meer dan 80% 
van onze leden beschikt over een computer. Dat is 
goed nieuws, een computer met internetaansluiting 
is immers een prima middel voor tekstverwerking, 
informatie en om contacten te onderhouden. Ook 

wij willen gebruik gaan maken van internet en 
e-mail. Wij kunnen u dan snel en goed op de hoogte 
houden van de laatste ontwikkelingen die voor u als 
lid van de PCOB van belang zijn, met name in Am-
sterdam. Op deze wijze kunnen wij u als bestuur 
sneller benaderen over bijvoorbeeld ledenbijeen-
komsten, excursies en dergelijke. Wij hebben echter 
voor al dat nieuws uw e-mailadres nodig. Hoewel 
wij van sommige leden al in het bezit zijn van een 
e-mailadres, blijken deze gegevens niet altijd juist 
te zijn. Wij verzoeken dan ook alle leden met een 
e-mailadres dit nog eens te controleren, voordat u 
het aan ons doorstuurt. Mocht u uw e-mail adres 
nog niet aan ons doorgegeven hebben dan kunt u 
van deze gelegenheid gebruik maken om dit alsnog 
te doen.
U kunt u e-mail adres doorgeven aan de secretaris 
mw A.C.Schulz, e-mailadres: schu2515@planet. nl 
(zie ook keerzijde van deze nieuwsbrief)
Mocht u de gegevens liever per brief doorgeven dan 
kan dat ook. Ons adres is: PCOB, afdeling Amster-
dam, Plantage Middenlaan 14 (1ste etage), 1018 DD 
Amsterdam. Wij hopen op een snelle reactie, liefst 
voor 31 januari 2014. Wij danken u bij voorbaat voor 
uw medewerking.
Het Bestuur

Spreuk van de maand
Met zoveel mensen moeten wij toch  

VREDE kunnen maken!!!



Staatsecretaris van Rijn in Amsterdam
Staatsecretaris van Rijn van VWS is de bewindsman 
die primair verantwoordelijk is voor de grote opera-
tie die thans plaatsvindt in de zorg. Deze operatie kent 
twee kanten: een overdracht van taken van het rijk naar 
de gemeenten, en een bezuiniging. Het CSO, de koe-
pel van landelijke ouderenorganisaties, heeft geregeld 
contact met het ministerie en met de staatssecretaris. 
Deze had de wens te kennen gegeven nu eens in direct 
contact met ouderenvertegenwoordigers te praten over 
zijn plannen. Dit gesprek had plaats in Aristozalen in 
Amsterdam op dinsdagmiddag 5 november. Omdat de 
PCOB in het CSO de portefeuille zorg beheert was de 
organisatie in handen van PCOB Zwolle en was Zwol-
le in dit gesprek goed vertegenwoordigd. Ook PCOB 
Amsterdam was, samen met zijn Amsterdamse part-
ners in het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam 
(OOA), actief aanwezig. In het gesprek gaf Van Rijn 
aan dat hij terugkwam op zijn oorspronkelijke plan om 
persoonlijke verzorging als taak over te dragen aan de 
gemeenten, en dat hij had besloten dit, net als verple-
ging, onder te brengen bij de zorgverzekering. Eerder 
was er sprake van dat de gemeenten verantwoordelijk 
zouden worden voor de verzorging van mensen thuis 
en dat alleen de verpleging vanuit de zorgverzekering 
zou worden vergoed. Dit zou er toe kunnen leiden dat 
een zorgbehoevende voor verschillende “lijfsgebon-
den”handelingen ook verschillende hulpverleners over 
de vloer zou krijgen. Dit in-en uitlopen van hulpver-
leners wordt de zorgbehoevende nu bespaard. Vraag 
alleen is natuurlijk in hoeverre dit gaat leiden tot een 
verhoging van de zorgpremie.
Tijdens zijn bezoek aan Amsterdam heeft de staatsse-
cretaris heel uitdrukkelijk uitgesproken dat hij over 
zijn plannen en de uitvoering hiervan prijs stelt op ge-
durig overleg met de georganiseerde ouderen.

Nieuws van PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost
Op de bijeenkomst van maandag 4 november 2013 wa-
ren 13 personen aanwezig.
Op deze middag mochten wij weer genieten van de ge-
dichten, meegebracht en voorgedragen door de aanwe-
zigen. In een heel gezellige en goede sfeer.
Op onze volgende bijeenkomst van maandag 2 decem-
ber zullen wij kunnen luisteren naar een lezing over 
gezonde voeding als je ouder wordt. Aan de hand van 
voorbeelden, discussie en stellingen kunnen wij veel te 
weten komen en vragen stellen. De diëtiste die de le-
zing verzorgt is mevrouw Janet Murris. Zij is al 35 jaar 
werkzaam in Amsterdam-Zuidoost en heeft gewerkt in 
Suriname, de Antillen en Afrika. Zij zal met veel ple-
zier over eten en koken vertellen.
Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stro-
men, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos van 
14.00 tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur.
Van harte aanbevolen! Het belooft een heel interessan-
te middag te worden. Tot ziens op 2 december!
Namens de besturen
Wil Bakewel, secr.

Advent 2013
Advent is kijken naar wat komt.

Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat Zijn rijk zal komen!

Het bestuur wenst u gezegende en
fijne kerstdagen toe.
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Leden mutaties, zoals adreswijzigingen 
doorgeven aan PCOB Zwolle, 
Postbus 1238, 8001 BC Zwolle.

Afd. Diemen
Secretaris: Dhr. L. Stomps
Tel. 020 - 690 34 58
e-mail: diemen@pcob50plus.nl
voor info: www.pcob.nl
Voor informatie over computer- 
lessen bel ma t/m vrij tussen  
19 en 22 uur 06 43 73 41 55


