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Ledenbijeenkomsten 
De volgende ledenbijeenkomsten worden gehouden

 1.  Dinsdagmiddag 29 april a.s. in kerkgebouw 
“De Ark”, Banne Buiksloot 63, Amsterdam 
Noord. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang pro-
gramma 14.00 uur

 2.  Dinsdagmiddag 27 mei a.s. in de Pelgrims-
kerk, van Boshuizenstraat 560, Amsterdam 
Zuid/Buitenveldert. Inloop vanaf 13.30 uur, 
aanvang programma 14.00 uur

Op beide bijeenkomsten zal spreken mw  
T. Meijer-van den Berg over “Ouderen in veilige 
handen”. Over dit onderwerp wordt veel gespro-
ken op de TV en lezen wij erover in de krant. Mw 
Meijer is werkzaam geweest bij de politie en heeft 
zich vooral bezig gehouden met ouderen. Dat dit 
onderwerp geen overbodige luxe is zal blijken uit 
haar presentatie. Wij vertrouwen erop dat u dit on-
derwerp belangrijk genoeg zult vinden om er meer 
van te weten.
Wij rekenen op uw komst en ook hier geldt: neem 
iemand mee….

Het PCOB blad “Perspectief”
U hebt natuurlijk opgemerkt dat het blad Perspectief 
in een nieuw “jasje” is gestoken. Sommige rubrie-
ken zijn verdwenen en zijn vervangen door nieuwe 
rubrieken.

Wij willen graag weten wat u er van vindt. Het is 
heel belangrijk dat u een blad leest waar u wat aan 
heeft, het is uiteindelijk uw blad van uw PCOB!
Stuur uw reactie naar het e-mail adres: schu2515@
planet.nl Niet vergeten, doen!

Telefoonnummer  
PCOB-kantoor Plantage Middenlaan
In onze nieuwsbrief werd steeds aan de kop ver-
meld een centraal telefoonnummer op ons kan-
tooradres aan de Plantage Middenlaan. Omdat het 
bestuur beperkt aanwezig is op dit adres wordt dit 
telefoonnummer niet meer vermeld. Bestuursleden 
zijn gewoon op hun huisadres te bereiken. Deze zijn 
vermeld onderaan de nieuwsbrief. Alle leden en 
belangstellenden zijn op beide bijeenkomsten van 
harte welkom!

Spreuk van de maand
Wie zichzelf kent, klaagt niet over anderen



Oproep contributie
Voor de laatste maal willen wij u nog herinneren aan 
het betalen van uw contributie. Dat kan via een eigen 
overschrijvingskaart op rekening nr. NL18 INGB 0004 
3828 35

Namens uw bestuur,  
Anneke Schulz, secretaris/penningmeester

Bericht van PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost
Op onze bijeenkomst van maandag 3 maart 2014 wa-
ren 10 personen aanwezig. Inleider was de heer Paul 
Keesom, diëtist, die met ons sprak over het belang van 
goede voeding vooral als je ouder wordt. Het was een 
geanimeerde middag met veel informatie.

Op de bijeenkomst van maandag 7 april hebben wij 
mevrouw Elsa-Aarsen-Schiering bereid gevonden voor 
ons een lezing te houden over “De achtergronden van 
de Bijbel” met beelden.

Op maandag 5 mei a.s. zal mevrouw Nel Braan, zorg-
coördinator voor ons spreken over de zorg in het al-
gemeen en over de thuiszorgorganisatie “Thuiszorg-
wacht Nederland”.

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. Alle 
leden en belangstellenden zijn op beide bijeenkomsten 
van harte welkom!

5 mei zal dan alweer de laatste bijeenkomst zijn van dit 
seizoen. Op maandag 1 september hopen wij weer bij 
elkaar te komen. Het programma voor die middag zal 
tijdig worden bekendgemaakt. Wij wensen nu alvast 
alle leden, belangstellenden en hun families een fijne 
zomervakantie en hopen u allen in goede gezondheid 
weer te zien op 1 september!

Namens de besturen in Zuidoost,
Wil Bakewel, secr.

Verkiezingen gemeenteraad en bestuurscommissies 
19 maart 2014
Als u dit leest zijn de verkiezingen voor de gemeente-
raad en de bestuurscommissies achter de rug.
Het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA), 
waarin de PCOB-afdeling Amsterdam is vertegen-
woordigd, heeft de afgelopen weken gesprekken ge-
voerd met de gemeenteraadsfracties van de PvdA, D66 
en GroenLinks. Eerder was er al een gesprek met het 
CDA. Half maart heeft het OOA een open brief ge-
stuurd aan alle gemeenteraadsfracties met een oproep 
om de bezuiniging op Hulp bij de Huishouding (HbH) 
niet te laten doorgaan. De HbH is een vitale functie 
die, in relatie tot de totale zorgkosten, relatief weinig 
budget inneemt.
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Voorzitter: F.H.M.A van Geijn
Tel. 020 - 642 07 32 of 06 - 20 157 471
E-mail: fgeijn@kpnmail.nl

Secretaris: Mw. A.C. Schulz
Tel. 020 - 614 66 83
E-mail: schu2515@planet.nl

Algemeen adjunct: Mw. A. Goijert
Tel. 020 - 662 53 51
E-mail: agoijert@hotmail.com

Amsterdam Zuidoost
Secretaris: Mw. Wil Bakewel
Tel. 020 - 696 27 77
E-mail: w.bakewel@planet.nl

Afd. Oost-Watergraafsmeer
Contactadres: Mw. T. Mentink
Tel. 020 - 665 53 39
E-mail: freekdegen@gmail.com

P.C.O.B. Zwolle
Postbus 1238, 8001 BE  Zwolle
Tel. 038 - 422 55 88 

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


