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Contributie 2014
Als u deze nieuwsbrief leest heeft u inmiddels onze 
acceptgirokaart ontvangen voor de betaling van uw 
contributie 2014.
Ondanks de strenge bezuinigingen die ook de 
PCOB treffen hebben wij als bestuur toch besloten 
de contributie voor dit jaar niet te verhogen.
Giften zijn uiteraard van harte welkom!
Wilt u uw contributie voor 1 maart a.s. aan ons over-
maken, zodat wij ook als bestuur aan onze financie-
le verplichtingen kunnen voldoen. Wij danken u bij 
voorbaat.
Het bestuur

Teruggave contributie
Sommige zorgverzekeraars geven een vergoeding 
op uw contributie van de PCOB. Een kopie van uw 
afschrift van de bank waarin de afschrijving van 
het contributiebedrag is omschreven, dient u aan de 
betreffende zorgverzekeraar toe te sturen. De PCOB 
speelt hierbij geen rol, dit gaat namelijk geheel bui-
ten ons om.
Het bestuur

Hulp bij belastingaangifte
Indien u behoefte hebt aan hulp bij uw belastin-
gaangifte, dan kunt u contact opnemen met de be-
lastingservice, waar ook de PCOB bij is aangesloten.
Het telefoonnummer is: 0900 - 8 21 21 83. U kunt 
dan heel gemakkelijk een afspraak maken.

Ledenbijeenkomsten in 2014
De Nieuwjaarsbijeenkomst in de Keizersgracht-
kerk op 21 januari 2014 trok veertig belangstellende 
PCOB-leden. Na de opening door Aranka Goyert 
werd een gemeenschappelijke lunch genoten. Erik 
van Geijn, de voorzitter van de afdeling Amsterdam, 
hield vervolgens zijn nieuwjaarstoespraak. Daarbij 
werd vooral aandacht gegeven aan de reorganisatie 
van de PCOB, aan de belangenbehartiging in Am-
sterdam en aan het belang van de ledencontacten. 
Het verhaal van de Verhalenvertellers dat hierop 
volgde werd enthousiast door het auditorium ont-
vangen: een goed verhaal over onze stad Amster-
dam, en op een heel leuke manier gepresenteerd.
In de nieuwsbrief van maart volgt informatie over 
de data van de verdere ledenbijeenkomsten in 2014. 

Spreuk van de maand
De weg van later loopt naar het plein van nooit



Bericht van PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost
Op onze bijeenkomst van maandag 6 januari 2014 wa-
ren 12 personen aanwezig. 
Inleidster was mevrouw Tjitske Schukken die heel 
boeiend vertelde over het onderwerp “Van Zuidoost 
naar Abcoude: Het Gein”. Zowel het verleden als het 
heden kwamen uitgebreid aan bod met veel bijzondere 
details.
Onze volgende bijeenkomst zal zijn op maandag  
3 februari 2014. Mevrouw Els Veurink heeft zich be-
reid verklaard ons te vertellen over haar “Paulusreis”. 
Tijdens deze reis bezocht zij plaatsen waar Paulus is 
geweest.
Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie Stro-
men, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos, van 
14.00 tot 16.00 muur. Alle leden en belangstellenden 
zijn van harte welkom! Tot ziens op 3 februari!
Namens de besturen
Wil Bakewel, secr.

Computercursussen in Diemen
De PCOB-afdeling Diemen behoort dan wel niet meer 
tot het gewest Amsterdam, de (nieuwe) afdeling Am-
sterdam en haar buren in Diemen hebben en houden 
hun nauwe en goede contacten.
Eén van de vruchten hiervan is de mogelijkheid om 
als Amsterdams PCOB-lid gebruik te maken van de 
computercursussen die de afdeling Diemen al meer 
dan tien jaar, en met veel succes, organiseert. Het gaat 
om een cursus voor beginners (dinsdagmorgen), ge-
vorderden, met onderdelen als e-mailen en internetten 
(dinsdagmiddag) en digitale fotobewerking (woens-
dagmiddag). Voor 8 lessen betalen PCOB-leden € 75,- 
en niet-PCOB-leden € 90,-. 
De cursussen worden gehouden in gebouw De Schakel 
aan de Burg. Bickerstraat 46A in Diemen, op loopaf-
stand van de halte van tramlijn 9. Er starten weer cur-
sussen op 3 en 4 maart. 
Informatie en aanmelding op woensdag en donderdag 
tussen 19 en 21 uur op telefoonnummer 06 - 437 341 55. 
Of op woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur in het leslo-
kaal op de 1e verdieping in De Schakel.
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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


