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Nieuwsbrief PCOB Diemen

Het bestuur van PCOB Diemen wenst u een fijne zomer
Wij wensen u mooi weer, niet te heet, maar zeker niet te fris. Maar bovenal een gezonde zomertijd.
Het zou fijn zijn als corona steeds milder wordt en uiteindelijk gaat verdwijnen. Maar voorlopig moeten
we wel voorzichtig blijven. Wij zullen ons best doen om na de zomer met leuke en interessante activiteiten te komen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Dat kan met actieve hulp, maar ook met ideeën.
Want PCOB Diemen is een vereniging en die maken we met zijn allen.
Zorg goed voor uzelf en uw naasten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus en tot dan wensen wij u een fijne tijd.
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COLOFON
Nieuwsbrief 213
juli-augustus 2022
De Nieuwsbrief is een eigen
uitgave voor de leden van
PCOB Diemen en verschijnt
elke maand, m.u.v. januari
en augustus
Redactie en vormgeving
VACANT
Holland Park ruimte en rust

Druk
Multicopy Diemen

INHOUDSOPGAVE
Hollans Park ruimte en rust

In dit nummer staan
bijdragen van:
Ko Out
Henk Rademaker
Ina Stam

ACTIVITEITENAGENDA

Inleverdatum kopij volgend
nummer:
Uiterlijk 15 augustus a.s. bij
de penningmeester.
(zie laatste pagina voor
adresgegevens)
Contributie
€ 30,50 per persoon voor
een heel jaar en € 49,50 voor
twee personen op één adres.
Over te maken op rekeningnummer:
NL38 RABO 0313.5894.10
t.n.v. PCOB Diemen
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VAN HET BESTUUR

Aanvragen kan digitaal bij de gemeente met uw
DigiD of u kunt het formulier ophalen bij het Klant
Contact Centrum in de hal van het gemeentehuis.
U kunt ook bellen met Afd. Sociale Zaken tussen
10:00 uur en 11:00 uur op 020-314 4888.
Op basis van de door ons verzorgde aangiften gaan
we er van uit dat er tenminste 30 leden in aanmerking komen voor deze toeslag.
U mag ook met ons contact opnemen.

TOEKOMST PCOB DIEMEN

In de laatste paar maanden zijn er bijeenkomsten
geweest met enkele leden, die bereid waren taken
en activiteiten voor onze vereniging op zich te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten is afgesproken
om de oude structuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester los te laten en is gekozen
om een “kernteam” te vormen. De leden van dit
kernteam verdelen de taken en activiteiten, welke
nodig zijn om PCOB Diemen te kunnen laten voortbestaan. De definitieve verdeling zal in een volgende vergadering nog on onderling overleg worden vastgesteld
In de volgende nieuwsbrief zullen wij de leden van
het “kernteam” aan u voorstellen.
Wordt vervolgd.

CADEAUBONNEN VOOR ENERGIEBESPARENDE PRODUCTEN VOOR
DIEMENAREN MET EEN HUURWONING

Woont u in een huurwoning in Diemen en wilt u
besparen op uw energierekening? Gemeente Diemen stelt duurzame cadeaubonnen beschikbaar
van 60 euro voor energiebesparende producten,
zoals tochtstrips, led-lampen of een waterbesparende douchekop.
Aanvragen van uw duurzame cadeaubon:
Bel met het gemeentehuis: 020-314 4888, of
ga naar www.regionaalenergieloket.nl/diemen.
Klik op de knop ‘cadeaubon aanvragen’;
Vul uw gegevens in en kies of u de cadeaubon wilt
besteden bij een webshop of bij een bouwmarkt.
Op=op, dus wacht niet te lang met aanvragen en
inwisselen van uw cadeaubon! Bekijk alle voorwaarden, deelnemende winkels en de producten
waarvoor u de cadeaubon kunt gebruiken op
www.regionaalenergieloket.nl/diemen/cadeaubon.

CONTRIBUTIE 2022

Wij verzochten u eerder de jaarcontributie van
2022 op tijd te betalen en wel uiterlijk eind februari. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, dan
verzoeken wij u alsnog de contributie over te maken. Er staan nu nog ongeveer 50 contributies
open. We vertrouwen op uw medewerking.
BELASTINGHULP BELASTINGEN 2021

U kunt zich nog steeds opgeven voor hulp bij uw
aangifte inkomstenbelasting of aanvragen van
toeslagen, bij voorkeur per e-mail of telefonisch
bij:
- mevr. Riet van Wettum, tel. 020 699 0619,
e-mail h.vanwettum@hetnet.nl
- dhr. Ko Out, tel 06-5501 0763,
e-mail ko.out.diemen@gmail.com
De hulp bij de aangifte wordt dit jaar weer verzorgd door mevrouw Riet van Wettum en de heren Ko Out en Henk Rademaker.

KORTINGSREGELINGEN

Opticien New Look, Arent Krijtsstraat 46.
Wegens defecte apparatuur kunnen geen pasfoto’s gemaakt worden.
De Wielen van Diemen, Gruttoplein 416.
Deze nieuwe sponsor geeft korting:
5% op nieuwe fietsen, incl. elektrische fietsen
10% op scootmobielen, rollators, onderdelen, accessoires, alsook op reparaties.
Op vertoon van uw ledenpas.
Kent u een winkelier, die nog niet op ons overzicht staat en korting wil geven, laat het ons weten.

DE EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022

Mensen met een laag inkomen worden dit jaar gesteund met een extra bijdrage van 800 euro voor
de hoge energiekosten: de eenmalige energietoeslag 2022. De gemeente Diemen heeft besloten
om in 2022 deze eenmalige energietoeslag van
800 euro te geven aan alle zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal
minimum. Als u alleen (volledig) AOW heeft, of
AOW met een klein pensioen, dan kunt u in aanmerking komen voor deze toeslag.
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MUZIEKMIDDAG VRIJDAG 27 MEI

De middag was matig bezocht, maar de degenen
die wel waren gekomen hebben zich kostelijk vermaakt. Maurits en Caroline, oftewel Duo Carmen
bracht fijne luistermuziek, waarbij de aanwezigen
niet stil konden zitten.
Al met al een geslaagde muziekmiddag, mede
door de goede verzorging van de koffie en thee
met wat lekkers, heeft iedereen genoten.

Na de rit nog een uurtje op het terras van de zon
genieten en dan weer terug naar Diemen. Een fijne
dag, toch(t).
IN DE SCHAKEL

Vrijdag 26 augustus a.s.:

Ledenbijeenkomst in gebouw De Schakel,
BUSTOCHT DONDERDAG 2 JUNI

Burg. Bickerstraat 46 A, Diemen-Centrum
zaal open 13:30 uur, start 14:00 uur, einde uiterlijk
16:00 uur.
Presentatie door Ans en Chris Breet
Een professionele presentatie van een van hun reizen op een groot projectiescherm. Zij hebben diverse landen bezocht, zoals Argentinië, Mexico,
Chili, Costa Rica, Indonesië en Marokko.
Wij hebben de keuze nog niet gemaakt, maar u
kunt ons helpen om de keuze te maken.
Geef uw keuze door.

Op donderdag 2 juni was er weer een uitje van
PCOB Diemen.
Rond half tien vertrokken we richting het noorden
voor koffie met gebak. Er waren veel inschrijvingen binnengekomen, waardoor er een reservelijst
ontstond. Op het laatst waren er enkele afzeggingen, zodat iedereen, die dat wilde, ook meekon.
Via een toeristische route reden we richting Bakkum en wel naar Johanna’s Hof in het natuurgebied De Hoep.

Computerinloop
U bent welkom
Elke woensdagmorgen van 9:30 uur – 12:00 uur.
(bovenzaal 3). We staan voor u klaar als er problemen zijn met uw laptop of tablet.
Ook is het mogelijk een cursus te volgen.
Informatie: 06-1848 5832.
In de maanden juni en juli zullen er geen lessen
en inloopochtenden zijn.
We beginnen weer op woensdag 3 augustus.

Klaverjassen en Koersballen
Een herstart van het Klaverjassen en Koersballen
zit er helaas niet meer in!
Na de onderbreking vanaf maart 2020, dus ruim
twee jaar, is er behalve corona-besmettingen zoveel gebeurd, dat we de conclusie moeten trekken
om met beide clubs te stoppen.
Henk Rademaker

Daarna vervolgren we onze weg richting Schoorl,
waar we in restaurant Duingroet een lekkere lunch
voorgeschoteld kregen.
Hierna en terwijl de zon de temperatuur deed stijgen, stapten we de in de Zonnetrein voor een ontspannende en leerzame tocht door de duinen.
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IN DE VERBINDING

Elke donderdag schilderen met Marcelle, aanmelden: 06-5071 6404

Van Markenplantsoen, achter Vomar, DiemenCentrum
Werelddansen / Meer Bewegen voor Ouderen,
Wekelijks op maandag, onder deskundige leiding.
Informatie en aanmelden bij: Ingeborg: 06-2533
1636. De lessen beginnen weer in september.

Het Noorderlicht

Gruttoplein 2, Diemen-Noord
Voor informatie of aanmelden bel: 06-5071 6404
of per e-mail p.heskamp@welzijndiemen.nl,
Doe mee: Koffie-inlopen, geheugentraining, taalspelletjes, bingo, sjoelen, gezamenlijk lunchen,
wandelen, stoelyoga, stoelgymnastiek, klaverjassen, dagbesteding en creatieve activiteiten.
Elke donderdag schilderen met Marcelle, aanmelden: 06-5071 6404
Elke donderdag schilderen met Marja, aanmelden:
06-5071 6404
Koffie met Sjoelen, Bingo en spelletjes
______________advertentie________________

WELZIJN DIEMEN
Welzijn Diemen organiseert iedere week allerlei
elke activiteiten, waarvan een groot deel ook voor
ouderen. De meest actuele informatie vindt U in
de Activiteitenladder in het DiemerNieuws.
Maaltijdservice van ’t Kruidvat is gestopt
Welzijn Diemen nodigt iedereen van harte uit om
gebruik te maken van de volgende mogelijkheden
binnen onze locaties:
Het Noorderlicht (Diemen-Noord)
Maandag: uitgebreide warme lunch om 12:00
uur. € 5,Huis van de Buurt ‘t Kruidvat (Diemen-Zuid)
Dinsdag: lunch met HVO Querido om 12:00 uur,
vrije inloop. € 2,-.
Woensdag: warme maaltijd om 12:00 uur. € 5,-.
Afhalen is ook mogelijk.
Donderdag: Surinaamse warme maaltijd om 12:00
uur. € 5,- Afhalen is ook mogelijk.
Het Noorderlicht (Diemen-Noord)
Vrijdag: Surinaamse warme maaltijd om 12:00
uur. € 5,-. Aanmelding voor de maaltijden kan
via 06-5071 6404.

________________________________________

Samen Zomeren 2022
Vakantieprogramma voor senioren

Van 17 juli t/m 22 augustus vinden in en vanuit
Het Noorderlicht allerlei activiteiten plaats.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Steun onze sponsors. Koop bij onze sponsors
en maak gebruik van de geboden korting.

17-07 zondagmiddag de aftrap van Samen Zomeren met een zomerfeest.
18-07 maandag Thema Holland
Met oa 11:00 – 12:00 uur Slow Flow dansen
25-07 maandag Dagje Volendam
Met wmo vervoer

Huis van de Buurt ’t Kruidvat

Ouderkerkerlaan 30, Diemen-Zuid 06-5071 6404
Elke maandag seniorengym met Daniëlle, aanmelden: 06-1134 6829.
PCOB Diemen – Nieuwsbrief juli/augustus 2022

5

Belangenbehartiging 50 plus

01-08 maandag Thema Engeland
High tea voor lunch
08-08 maandag Dagje Amsterdam
Met wmo vervoer
15-08 maandag Thema Italië
Italiaanse lunch
22-08 maandag Bingo en lunchen bij de buren.
Donderdagochtenden met Rob, koffie en spelletjes.
Vrijdagochtenden: 29-07, 12-08 en 26-08 creatieve ochtend met Heidy.
Zoals bloemschikken, stippen, schilderen etc.
Koffie en maaltijd.
Gezien het aantal beperkte plaatsen is bijtijds inschrijven verstandig.
Verdere informatie volgt nog, daar wordt nog aan
gewerkt, zoals kosten en tijden. Contactpersoon
voor Samen zomeren is Heidy Beukeboom.
Te bereiken maandag, woensdag en vrijdag tussen
09:30-15:30uur op nummer 06-2509 8620.

Wilt u samen met iemand een wandeling maken?
Of wilt u een keertje op stap met het mooie weer?
Of wilt u iemand helpen tijdens de zomermaanden? Meld u aan op de website van Diemenvoorelkaar.nl. Heeft u geen computer? Neem contact
met ons op. Wij helpen u graag verder.
Aanmelden of informatie:
We zijn telefonisch bereikbaar bij de Brede HOED
op maandag t/m donderdag van 9:30 – 12:30 uur:
020-314 4700.
U kunt vragen naar Diemenvoorelkaar of de Buurthulpdienst

INFORMATIE VANUIT PCOB DIEMEN
ZORGWEETJES.COM

Als u kunt internetten, dan is de bovenstaande site
misschien wel aardig. Hier vind u tips, welke u kunnen helpen bij het oplossen van kleine ongemakken. Hierna enkele voorbeelden:
Brandgevaar: Vergeetachtig? Dan niet koken op
vuur, niet roken. Installeer rookmelder en blusser
Bult op hoofd: Hoe gevallen? Suf? Bel de dokter.
Een “binnenbuil” is erger dan een “buitenbuil”.
Hoestdrank: hoestdrankjes helpen niet; slokjes
kraanwater zijn beter. Bij erg hoesten naar de dokter. Niet roken.
Muziek: Maakt je vrolijk of beweegt je emoties.
Zing mee als je kan. Ook als je allen bent.
Moeilijk slikken: Verslik jij je snel? Dan eerst naar
de dokter, daarna diëtist. Maak een voorraadje
van wat je wel kan slikken

De Verbinding

Van Markenplantsoen (speelplaats achter Vomar),
Diemen-Centrum
Puzzeluitleen
Vanaf september iedere vrijdag van de maand geopend van 11:00 tot 12:00 uur.
Hou je van puzzelen? Bij de Puzzeluitleen kun je
kiezen uit heel veel leuke puzzels.
DIEMENVOORELKAAR

De Buurthulpdienst
Heeft u hulp nodig bij het netjes maken van uw
tuin of balkon? Zijn uw kinderen op vakantie en
heeft u tijdelijk hulp nodig bij het uitlaten van uw
hond of bij de boodschappen? De Buurthulpdienst
helpt u graag. De Buurthulpdienst werkt met vrijwilligers. Hun diensten zijn gratis, maar voor sommige diensten vragen we, voor gebruik van gereedschap of materialen, een kleine vergoeding.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

BEHANDELPASPOORT

Wat is het behandelpaspoort?
Het Behandelpaspoort is een boekje in paspoortformaat dat als handvat kan dienen bij het nadenken over en beschrijven van behandelwensen. Het
doel van het paspoort is dat mensen nadenken en
praten over deze vragen met hun (huis)arts en
naasten.
Waarom is het behandelpaspoort handig?
Het Behandelpaspoort is ontwikkeld om u te ondersteunen bij het in gesprek gaan met uw naasten en zorgverleners en een antwoord te hebben
op het moment dat u erg ziek wordt.
Wilt u meer informatie over het behandelpaspoort, laat het ons weten. Wij hebben enkele
stuks ter inzage en eventueel te koop.

Vrijwilligers van de buurthulpdienst
Diemenvoorelkaar.nl - de website waar vraag en
aanbod elkaar ontmoeten
PCOB Diemen – Nieuwsbrief juli/augustus 2022
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DE BOODSCHAPPENBUS

OUDERE JARIGEN

Wegens technische problemen rijdt de boodschappenbus niet meer.
Wij kregen het bericht van Henny Snel, coördinator vrijwilligerswerk van de Diem en Berkenstede
dat de bus van De Diem, niet meer gebruikt kan
worden. Er komt ook geen vervanging. Het is erg
jammer en komt vrij onverwachts.
Dus stopt de service van de boodschappenbus.
Er is overleg met de gemeente over mogelijkheden, maar dat kan nog wel even wat tijd kosten.
Ina Stam

OUDERE JARIGEN IN JULI 2022:

02-07 Dhr. J. de Groot
02-07 Mw. C.H. Wolff
02-07 Mw. Z. Vreeken-Kempers
04-07 Dhr. W.M. Degen
05-07 Mw. Van Essen-Spijker
05-07 Dhr. A.J. Verdurmen
06-07 Mw. H. v.d. Heijde
08-07 Mw. O.B. de Jong
08-07 Mw. M.J.E. Kessen-v.d. Vegt
09-07 Mw. A.I. Rooth-Hayduck
14-07 Mw. J.C. Oosten-van Schaagen
15-07 Dhr. B.J. van Echteld
15-07 Mw. Kruijk-Sierhuis
16-07 Mw. M.J.H. Steensma- Petri
17-07 Mw. A. Tom
18-07 Dhr. A. van den Hengel
21-07 Mw. M. v.d. Velden- Wielemaker
23-07 Dhr. J. Plaatsman
23-07 Dhr. J.L. van der Weijden
26-07 Mw. K.L. Jacobs-Sie
28-07 Dhr. R. van Bueren
28-07 Dhr. P. Trommel
29-07 Dhr. A.R. Been
30-07 Mw. T.A.M. Visscher-Wijma
30-07 Mw. A.M.J. Verdonk-de Mol
31-07 Mw. S. Ruigrok v.d. Werve-Smaal
31-07 Mw. W.E. Plaatsman-Panthofer

ALZHEIMER CAFÉ

Er zijn geen bijeenkomsten in juli en augustus van
het Alzheimer Café Amsterdam Oost / Diemen in
Grand Café Frankendael.
Het Alzheimer Café begint weer op donderdag 8
september met als thema: vergeetachtigheid of
dementie?
Adres: Middenweg 116, 1097 BT Amsterdam
Kijk ook voor meer informatie:
www.alzheimer-nederland.nl
RIJBEWIJSKEURING VANAF 75 JAAR

Een medische keuring voor het verlengen van uw
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent.
Bij veel gemeenten is er momenteel
een lange wachttijd voor het maken van een afspraak voor het verlengen van ID bewijzen waaronder het rijbewijs. De wachttijden kunnen momenteel oplopen tot wel 3 maanden
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
met “Goedkope Keuringen” dagelijks bereikbaar
tussen 09.00 en 17.00 uur, tel.nr. 085-4883 616.
Eerder was er een keuringsmogelijkheid in Diemen, maar nu kan het o.a. in Amstelveen.
Tarief voor PCOB-leden: € 45,- (niet leden € 55,-)
In Diemen kunt u een keer per maand terecht bij
Regelzorg Rijbewijskeuringen. Voor afspraak en informatie via: www.regelzorg.nl, of bel 088-2323
300 Tarief € 55,-.
Let op: Wij krijgen van leden informatie dat er
soms ook andere tarieven worden gevraagd door
deze instellingen. Vraag van tevoren naar de kosten!

OUDERE JARIGEN IN AUGUSTUS 2022:

01-08 Mw. A.W. Zaal
01-08 Mw. I. Lücke
02-08 Dhr. N. Rooker
02-08 Mw. M.A. Geerts-Olofsen
03-08 Mw. A. Donker-de Vries
05-08 Mw. E.M. Bloksma-Huizenga
05-08 Mw. J.C. Spaargaren
08-08 Mw. W.W. Luigjes-Stoffer
10-08 Dhr. E. Zied
10-08 Mw. A. Dijkstra-van Urk
12-08 Dhr. W.G.J. Modderkolk
12-08 Mw. W.H. Hekelaar
13-08 Mw. E.M.H. Even
14-08 Mw. J. Hesterman-Karmelk
14-08 Mw. M. Jansma-Verweel
15-08 Dhr. L.E. Caro
18-08 Mw. D. Jenster-Verbeek
19-08 Dhr. W.J. Henny
19-08 Mw. T. Palstra-Hamstra
22-08 Mw. Borghols- Barends
22-08 Dhr. J.A.H. van Es

NIEUWS VAN/VIA KBO-PCOB
IN DEZE UITGAVE GEEN NIEUWS
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29-08 Dhr. R. de Boer
30-08 Mw. G.H. Tijsterman-de Groot
31-08 Mw. C.J.W. Lumkeman-Heemskerk

88 jr.
80 jr.
85 jr.

Alle jarigen voor zover mogelijk een heugelijke dag
en een goed nieuw levensjaar gewenst

BELANGRIJKE GEGEVENS
TAAKGROEP OMZIEN NAAR ELKAAR

Ondersteuning gewenst van de TAAKGROEP OMZIEN NAAR ELKAAR? Neem contact op met coördinator Ina
Stam, tel. 020-690 3780, of 06-2221 3471 (tot 21:00 uur) of e-mail ina.stam@live.nl
COMPUTERHULP?

Voor laptop of tablet: voor informatie bel 06 1848 5832 (C. Zweers)
HULP NODIG BIJ KLEINE ONGEMAKKEN

Ongemakken in en rond de woning?
Daarvoor kunt u van maandag t/m vrijdag bellen naar Ton Nieuwenhoff, coördinator Helpende Handen, tel.
020-600 0042, of stuur een bericht per e-mail: helpendehanden@planet.nl
BEZORGING NIEUWSBRIEF EN BONDSMAGAZINE

Frans Roest, coördinator bezorging, is bereikbaar via tel. 020-699 5313 of per e-mail f.roest71@upcmail.nl
BELASTINGAANGIFTE

Iets vragen over uw belastingaangifte? Neem daarvoor contact op met Ko Out, tel.nr. 06-5501 0763, of
stuur een e-mail naar: ko.out.diemen@gmail.com
CONTRIBUTIE

Vragen over DE CONTRIBUTIE e.d.? Ook daarvoor is de penningmeester Ko Out bereikbaar op tel.nr.
06-5501 0763 (zie ook blz. 2 bij stukje ‘Contributie’).
SECRETARIAAT PCOB DIEMEN

LEDENADMINISTRATIE

p/a Oranjeplantsoen 88
1111 CH Diemen
tel.nr. 06-5501 0763
e-mail: diemen@pcob50plus.nl

Addy Kruijswijk-Niemantsverdriet
Gustave Stresemannstraat 30
1111 KL Diemen
tel. 020-402 0772
addy.kruijswijk@online.nl

Zijn of komen er wijzigingen in uw gegevens, zoals adres, telefoon of e-mail, geef die s.v.p. dan door aan
onze ledenadministrateur. En voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Heeft u een mobiele telefoon, waarvan wij het nummer niet kennen. Geef het door aan de ledenadministratie….
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