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Korte nieuwsbrief
De nieuwsbrief is deze maal aanmerkelijk korter 
dan normaal. 
Eén van de oorzaken is het feit dat de digitale uitga-
ve van PCOB Extra deze maand later verschijnt dan 
de datum waarin onze nieuwsbrief bij de drukkerij 
moet worden afgeleverd. De PCOB Extra dient vaak 
als bron van informatie voor de nieuwsbrief. 
Toch nog maar weer eens een suggestie voor de le-
zers van de nieuwsbrief: kopij is meer dan welkom!

Traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
Onze eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar is 
op dinsdag 21 januari 2014. Het bestuur is volop be-
zig om deze middag en de daarop volgende leden-
bijeenkomsten voor te bereiden. Heeft u een sugges-
tie, laat het ons dan weten per e-mail of per telefoon.

Contributie
Ja, al weer een herinnering……
Ondanks onze oproep om tot betaling over te gaan 
hebben verschillende leden aan onze oproep nog 
geen gehoor gegeven.
Is uw acceptgiro-kaart zoekgeraakt of bent u het zo 
maar vergeten? 
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw con-
tributie en betaal dan met uw eigen overschrijvings-
kaart. Ons rekening nr. is 4382835 (Ing bank) t.b.v. 
PCOB, Amsterdam.
€ 24,50 voor 1 persoon; € 38.-- voor 2 personen. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking

Nieuws van PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost
Op de bijeenkomst van maandag 7 oktober waren 
15 personen aanwezig.
Het onderwerp op deze middag was “Ouderen in 
veilige handen”. Dit werd toegelicht door mevrouw 
Truus Meijer, voorlichtster van de PCOB.
Jaarlijks zijn naar schatting 200.000 ouderen slacht-
offer van mishandeling. De overheid heeft daarom 
een actieplan ontwikkeld onder de naam “Ouderen 
in veilige handen”. Wanneer ouderen afhankelijk 
zijn van de zorg van anderen moeten zij zich veilig 
voelen en veilig zijn. Of zij nu door een partner, een 
familielid, een vrijwilliger of een professional wor-
den verzorgd. Nog veel te vaak is dat niet zo. Meer 
over dit plan is te vinden op www.rijksoverheid.nl/
ouderenmishandeling.
Onze volgende bijeenkomst op maandag 4 novem-
ber a.s. zal weer een “gedichtenmiddag” zijn. Neemt 
u allen dus uw favoriete gedicht en/of proza mee 
om ons daarvan te laten meegenieten.
Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie 
Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigers-
bos van 14.00 tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 
uur. Alle leden en belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd. Tot ziens op 4 november!

Spreuk van de maand
We staan gauw op ons RECHT,

maar vallen over onze PLICHT!!



Amsterdamse ouderenorganisaties blijven actief in 
de Stopera
De afgelopen weken waren de Amsterdamse ouderen-
organisaties, verenigd in het Overleg Ouderenorga- 
nisaties Amsterdam, wederom actief in de belangen-
behartiging richting gemeentelijke politiek. In oktober 
stond en staat de gemeentebegroting 2014 op de agen-
da van de raadscommissies en de raad. Het OOA heeft 
per brief gepleit voor een inkomenstoeslag voor de 
ouderen die op het sociaal minimum leven, voor een 
onderzoek naar de preventieve functie van Hulp in 
het Huishouden en voor aandacht voor de huisvesting 
van ouderen in de stad. Daarnaast is een lans gebro-
ken voor de ondersteuning van de vele initiatieven die 
van-onderop in diverse wijken en buurten in de stad 
opbloeien.
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