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Bericht van PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost 
Op onze bijeenkomst van 7 april hield mevrouw 
Elsa Aarsen-Schiering een lezing over de achter-
gronden van de Bijbel. Een boeiend betoog met 
veel informatie. Op de bijeenkomst van 5 mei sprak 
mevrouw Nel Braan over de thuiszorgorganisatie 
“Thuiszorgwacht Nederland”en over de zorg in het 
algemeen. 
Tot onze spijt hebben wij om verschillende redenen 
moeten besluiten te stoppen met deze bijeenkom-
sten. De kosten liepen te hoog op voor het relatief 
kleine gezelschap, en de subsidie van de overheid 
voor de ouderenbonden is drastisch afgenomen. De 
afgelopen 12 ½ jaar hebben wij de bijeenkomsten als 
heel gezellig en leerzaam ervaren. Graag willen wij 
de bezoekers van de bijeenkomsten bedanken voor 
hun aanwezigheid daar zij mede de sfeer bepaalden. 
Wij wensen u allen het allerbeste voor de toekomst.
Namens de besturen, Wil Bakewel, secr. 

Ledenbijeenkomst Zuid
De ledenbijeenkomst van dinsdag 27 mei in de Pel-
grimskerk trok meer dan twintig belangstellenden. 
Zij konden luisteren naar het boeiende betoog van 
oud-politievrouw mevrouw Meijer-van den Berg 
over ouderen in veilige handen.

Dagtocht naar Museum Broekerveiling
Op de uitnodiging, in de vorige nieuwsbrief, om in 
te tekenen op een dagtocht op dinsdag 23 september 
aan het Museum Broekerveiling in Broek op Lange-
dijk kwamen slechts enkele aanmeldingen binnen.
Daarom nogmaals deze uitnodiging. Het program-
ma omvat een bezoek aan het museum, een rond-
vaart door het Rijk der 1000 Eilanden en een actieve 
deelname aan een veiling bij afslag. U wordt ont-
haald met een kopje koffie en een Broekerbol, de 
lunch bestaat uit een Westfriese koffietafel. De kos-
ten bedragen €42,50 per persoon. In eerste instantie 
zijn alleen Amsterdamse PCOB-leden toegelaten. 
We vertrekken om 09.00 u vanaf de parkeerplaats bij 
station Amsterdam Amstel; op dezelfde plek wordt 
de dagtocht om 17.00 u afgesloten. U kunt zich, bij 
voorkeur per mail, eventueel telefonisch, tot en met 
18 juli aanmelden bij Erik van Geijn, mailadres en 
telefoonnummer zie onderzijde van deze nieuws-
brief. Uw financiele bijdrage is welkom op rekening 
NL19 INGB 0004 4063 88. Wacht overigens met beta-
len totdat er zekerheid is dat de tocht doorgaat. Over 
het al dan niet doorgaan van de tocht krijgen de le-
den die zich hebben aangemeld na 18 juli bericht.

Spreuk van de maand
Een zonnig humeur

Is beter dan zonnig weer



Mailadres
De laatste zin in het voorgaande bericht geeft aanlei-
ding tot een verzoek. 
Het bestuur beschikt over een ledenadreslijst. Bij rond 
een derde van de leden is een mailadres vermeld.
Het bestuur zou graag beschikken over een zo groot 
en actueel mogelijk bestand aan mailadressen. Daar-
om worden bij alle ledenbijeenkomsten presentielijsten 
rondgedeeld waarop het mailadres kan worden aange-
geven.
Leden die het op prijs stellen dat het bestuur beschikt 
over hun mailadres en die dit adres niet al op de pre-
sentielijsten hebben ingevuld worden bij deze uitgeno-
digd dit adres door te geven aan het bestuur. Dit kan 
door een kort mailtje aan Erik van Geijn. Zie zijn adres 
aan het slot van deze nieuwsbrief.

Regionaal overleg
Door het verdwijnen van het gewestniveau in de or-
ganisatie van de PCOB kwam de behoefte aan contact 
tussen nabijgelegen PCOB-afdelingen weer naar bo-
ven. De oude structuur met drie geledingen –landelijk 
niveau in Zwolle, gewestelijk niveau, afdelingsniveau- 
maakte vorig jaar plaats voor een model met twee gele-
dingen: het landelijk niveau in Zwolle, en de vele afde-
lingen in den lande.
Begin juni had een overleg plaats tussen vertegen-
woordigers van de afdelingen Amstelveen, Haarlem/
Bloemendaal, Haarlemmermeer/Aalsmeer, Diemen 
en Amsterdam. Daaruit bleek dat veel zaken gemeen-
schappelijk werden ervaren: het teruglopend leden-
aantal en het belang van ledenwerving, de kwets-
baarheid van de afdelingsbesturen en het gebrek aan 
actieve deelneming in het werk van het bestuur, de 
teruglopende financiele bijdrage van de overheid. Af-
gesproken is elkaar, als goede buren, in elk geval op de 
hoogte te houden en het overleg voort te zetten.

Coalitie-akkoord in Amsterdam 
Enkele dagen voor het schrijven van deze nieuwsbrief 
werd in Amsterdam tussen D66, VVD en SP een ak-
koord bereikt over bestuurlijke samenwerking in de 
komende vier jaar. Dit akkoord wordt besproken in 
een gemeenteraadsvergadering die binnen een week 
na de lancering van het akkoord wordt gehouden. 
Het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA), 
waarin de PCOB samen met andere ouderenorganisa-
ties deelneemt, had gevraagd om een publieke discus-
sie die vóór het debat in de gemeenteraad zou moeten 
plaatsvinden. Aan dit verzoek is geen gevolg gegeven. 
Zelfs was de tijd te kort om nog per brief op het ak-
koord te reageren. Er wordt daarom gekozen voor een 
reactie tijdens de behandeling van de eerstvolgende 
begroting. 
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