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Nieuwsbrief PCOB Diemen 

  

December ‘22 
Januari   2023 

De feestdagen komen er aan. 
 

Voor veel mensen is december een feestmaand, waarbij we gezelligheid en warmte bij elkaar zoeken. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Niet iedereen vindt gezelligheid, en warmte is in deze tijd ook niet 
vanzelfsprekend. Er zijn mensen, die alleen zijn. Voor sommigen een bewuste keus, maar anderen voelen 
zich eenzaam en zonderen zich af. Laten we proberen om deze mensen uit hun eenzaamheid te halen. 
Maar de mensen die zich eenzaam voelen moeten er zelf ook wat aan doen. Zij moeten niet afwachten 
tot er iemand naar ze toe komt. Zij moeten zelf ook initiatief nemen en zich niet onzichtbaar verstoppen. 
Laat u zien, ga er op uit, spreek iemand aan en zoek contact en blijf niet hangen in eenzaamheid. Ook en 
zeker als u het financieel lastig hebt.    
Laat u vinden, dan maken we er samen een gezellige feestmaand van. 
    

De PCOB Diemen wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar. 
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COLOFON 

 
Nieuwsbrief 217 
december 2022 / 
januari 2023 
 
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 
V A C A N T 
 
Druk  
Multicopy Diemen 
 
In dit nummer staan  
bijdragen van:  
Ko Out 
Ina Stam 
 
Inleverdatum kopij volgend 
nummer: 
Uiterlijk 15 januari  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 rekening- 
nummer: 
NL38 RABO 0313.5894.10   
t.n.v.  PCOB Diemen 
 
 

                                 Uitje met de kinderen 

  speeltuin 

        Hollans Park    ruimte en rust 
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VAN HET BESTUUR 

 
CONTRIBUTIE 2023  

 

Het bestuur heeft besloten de contributie over 
2023 ook deze keer ongewijzigd te laten. Dat be-
tekent dat de contributie sinds 2016 voor een in-
dividueel lidmaatschap € 30,50 per jaar blijft en 
voor twee personen op één adres blijft dat per jaar 
€ 49,50.  
 

ZAKAGENDA 2023  

 

Voor 2023 hebben we weer een zakagenda be-
schikbaar voor onze leden. Echter onze vaste leve-
rancier heeft ons geen mogelijkheid gegeven om 
een betaalbare agenda te bestellen. Door de ge-
stegen (papier)prijzen zou de agenda nu € 5,00 
gaan kosten. Daarom hebben we gezocht naar een 
vergelijkbare en betaalbare agenda en die hebben 
we gevonden. 
Dan nu wel zonder opdruk met het PCOB logo, 
maar met dezelfde indeling en dezelfde prijs.  
Dus de agenda kost nog steeds slechts € 3,00 per 
stuk. Na een telefoontje aan de penningmeester 
via nummer 06-5501 0763 kun u deze ophalen of 
eventueel laten bezorgen in Diemen. 
Betalen kan per overschrijving op onze bankreke-
ning, zoals vermeld op blz. 2 van de nieuwsbrief.  

 
BELASTINGHULP  

 

Heeft u een vraag over de inkomstenbelasting of 
toeslagen, neem contact op met onze belasting-
hulpen, 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 
Deze belastinghulp wordt gegeven aan leden van 
de ouderenbond met een laag inkomen. 
De hulp bij de aangifte wordt verzorgd door me-
vrouw Riet van Wettum en de heren Ko Out en 
Henk Rademaker. 
Ook voor vragen over belastingen en toeslagen 
kunt u bij deze vrijwilligers terecht. 
 
DE EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022 

 

Mensen met een laag inkomen worden dit jaar ge-
steund met een extra bijdrage van € 800 voor de 
hoge energiekosten: de eenmalige energietoeslag 
2022. De gemeente Diemen heeft besloten om in 
2022 deze eenmalige energietoeslag van € 800 te 
geven aan alle zelfstandige huishoudens met een 

inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Deze 
toeslag is met € 500 verhoogd en dit bedrag wordt 
nabetaald vanaf november. Als u alleen AOW 
heeft, of AOW met een klein pensioen, dan kunt u 
in aanmerking komen voor deze toeslag. 
Gemeente Diemen heeft het aanvragen heel 
makkelijk gemaakt.  
Voor het aanvragen zijn maar een paar vragen te 
beantwoorden en als u een stadspas heeft, is het 
helemaal “een fluitje van een cent”. De aanvraag-
termijn is verlengd tot eind mei 2023 
 
Netto Inkomensgrenzen AOW ontvangers: 
(basis is het netto inkomen van de maand januari) 

Gehuwd of samenwonend:         € 2135,30 
Alleenstaande; alleenstaande ouder  € 1576,98   

Dit is hoe kun zien of u aan de inkomensvoor-
waarden voldoet: 

1) Neem uw bankoverzicht van januari 2022 
van de bank erbij. 

2) Tel de ontvangen AOW en pensioen(en) 
(ook van uw partner) bij elkaar op. 

3) Blijft u onder de eerdergenoemde bedra-
gen, dan heeft u grote kans dat u in aan-
merking komt voor de toeslag. 

 
Attendeer ook uw buren en kennissen op de mo-
gelijkheid energietoeslag aan te vragen. 
 
Informatie: diemen.nl; zoek: energietoeslag. 
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. 

U mag ook met ons contact opnemen. DOEN! 
 
VLIEGENDE BRIGADE 

 
Zoals u ook kon lezen in het DiemerNieuws is op 
13 oktober een motie van alle fracties aangeno-
men om proactief mensen te benaderen om be-
kendheid te geven van de minimaregelingen van 
de gemeente aan de bewoners in Diemen. 
Het blijkt dat er toch wel terughoudendheid is bij 
de mensen die in aanmerking komen voor financi-
ele bijstand. Specifiek wordt gedacht aan laagge-
letterden, ouderen, ouders met kinderen en ande-
ren die moeite hebben om formulieren aan te vra-
gen en in te vullen. Het doel is armoedebestrijding 
door middel van het inzetten van extra mens-
kracht op strategische plekken om de mensen te 
attenderen op de bestaande regelingen, zoals de 
energietoeslag, maar ook andere regelingen. 

mailto:h.vanwettum@hetnet.nl
mailto:ko.out.diemen@gmail.com
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Ook aan de PCOB Diemen is gevraagd of er vrijwil-
ligers binnen onze vereniging zijn die een steentje 
willen bijdragen. Hoewel dit pas later in 2023 zal 
worden uitgewerkt, wil het bestuur u nu alvast 
voorbereiden op de vraag die gaat komen.  
 
KORTINGSREGELINGEN 

 

White Barron v/h Dalcom computerhulp heeft ons 
laten weten dat zij ingaande het jaar 2023 geen 
voordeel kan geven aan onze leden. Zij richten zich 
voornamelijk op bedrijven en niet (meer) op parti-
culieren. 
Kent u een ondernemer, die nog niet op ons over-
zicht staat en korting wil geven, laat het ons we-
ten. 
 

ACTIVITEITENAGENDA  

 

PCOB DIEMEN  

 

Heeft u vragen over de activiteiten? Neem dan 
contact op met de activiteitenbegeleiders via de 
telefoonnummers, vermeld bij de genoemde acti-
viteiten. 
 
IN DE SCHAKEL 

 
Vrijdag 25 november a.s. 

Ledenbijeenkomst in gebouw De Schakel,  
Burg. Bickerstraat 46 A, Diemen-Centrum 
Zaal open 13:30 uur, start 14:00 uur, einde uiterlijk 
16:00 uur. 
We beginnen met tips om (brand)veilig de feest-
dagen en de winter door te komen. En u krijgt dan 
een folder mee van de brandweer om alles nog 
eens na te lezen. 
Daarna spelen wij een DVD af met een theater-
voorstelling van Herman Finkers. 
Dit is de laatste bijeenkomst van 2022; in decem-
ber is er geen ledenbijeenkomst 
 
Vrijdag 27 januari a.s. 

Ledenbijeenkomst in gebouw De Schakel,  
Burg. Bickerstraat 46 A, Diemen-Centrum 
Zaal open 13:30 uur, start 14:00 uur, einde uiterlijk 
16:00 uur. 
Vanmiddag gaan we een presentatie zien van  
Henk Griffioen. Hij is een ervaren reiziger en heeft 
veel gezien tijdens zijn reizen. Tijdens zijn lezing 
laat hij u zijn avonturen geboeid meebeleven aan 
de hand van de prachtige beelden en verhalen. 

Hij vertelt over zijn reizen naar Cappadocië in Tur-
kije, wandelt met u o.a. hoog in het Andesge-
bergte en laag door de oerwouden van Borneo. 
Kortom, laat u zich leiden in de mooiste natuur op 
de aarde aan de hand van Henk Griffioen. 
 
Computerinloop 
U bent welkom 
Elke woensdagmorgen van 9:30 uur – 12:00 uur. 
(bovenzaal 3). We staan voor u klaar als u vragen 
heeft over computerprogramma’s en als er pro-
blemen zijn met uw laptop of tablet.  
Informatie: 06-1848 5832. 
 
PRESENTATIE VAN VRIJDAG 28 OKTOBER  

 
Tijdens deze goedbezochte bijeenkomst zagen we 
een aflevering van de serie Earth Flight, een adem-
benemende natuurfilm uit de bekende serie 
EARTH. We volgden vogeltrek van verschillende 
vogels, die duizenden kilometers moesten over-
bruggen om te overwinteren en te broeden. De 
gevaren en ontberingen onderweg. De getoonde 
beelden werden ook gemaakt door camera’s, 
welke op de kop van de vogels, zoals ganzen, te 
plaatsen. Zo konden we vlucht van de ganzentrek 
zelf beleven. 
 
IN DE VERBINDING 

 

Van Markenplantsoen, achter Vomar, Diemen-
Centrum 
Werelddansen / Meer Bewegen voor Ouderen  
Wekelijks op maandag, onder deskundige leiding.  
Informatie en aanmelden bij:  
Ingeborg: 06-2533 1636.  
De lessen zijn weer begonnen. 

 

WELZIJN DIEMEN  

 
Welzijn Diemen organiseert iedere week allerlei  
activiteiten, waarvan een groot deel ook voor ou-
deren. De meest actuele informatie vindt u in de 
Activiteitenladder in het DiemerNieuws en op de 
website: www.welzijndiemen.nl. 
 
Welzijn Diemen nodigt iedereen van harte uit om 
gebruik te maken van de volgende mogelijkheden 
binnen onze locaties:  
 

Huis van de Buurt ’t Kruidvat 

Ouderkerkerlaan 30, Diemen-Zuid 06-5071 6404 
 

http://www.welzijndiemen.nl/


 

PCOB Diemen – Nieuwsbrief dec. 2022, jan. 2023 5 Belangenbehartiging 50 plus 

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: warme maaltijd om 12:00 uur. € 5,- 
Afhalen is ook mogelijk. 
 
Inloopspreekuur voor huurders 
Heeft u vragen over uw huurwoning of huurbe-
drag? Doet de verhuurder het onderhoud niet?  
Bij het Steunpunt Wonen Diemen kunt u terecht 
met al uw vragen over huren en wonen. Het steun-
punt wordt bemenst door !Woon. De ondersteu-
ning die wordt gegeven is onafhankelijk, deskun-
dig en gratis. Waar mogelijk helpen zij met het ver-
lagen van de huurprijs en het laten aanpakken van 
achterstallig onderhoud.  
Iedere dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u 
binnenlopen in 't Kruidvat en uw vraag stellen.  
U kunt ook telefonisch contact opnemen: 020-
5231 0150 of per e-mail: diemen@wooninfo.nl 
 
Repaircafé 
Heeft u een broodrooster die het niet meer doet? 
Of heeft uw lamp een nieuw snoer nodig? Kom 
naar het repaircafé. Zaterdag 3 december van 
14:00 tot 17:00 uur.  
 

 

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

Het Noorderlicht 

Gruttoplein 2, Diemen-Noord 
Voor informatie of aanmelden bel: 06-5562 2534 
 
Iedere maandag van 10:30 tot 15:00 uur bent u 
van harte welkom voor koffie/thee, een praatje of 
een spelletje. Om 12.00 kunt u genieten van een 
uitgebreide warme lunch. Aanmelden voor de 
lunch noodzakelijk! Dit kan bij Sharon: 06-2509 
8620.  
 
Sinterklaasviering 
Op 5 december van 10:30 -15:00 uur vieren we ge-
zamenlijk het Sinterklaasfeest. Speel mee met het 

Sinterklaasspel! Neem hiervoor 2 cadeaus mee 
(totaal max. € 5,-). Muziek van Dj Wil.  
Aanmelden kan telefonisch bij Heidy 06-2509 8620 
 
Kerst samenzijn met buffet 
Op vrijdag 23 december van 14:00 – 18:00 uur vie-
ren we samen kerst. Muziek, heerlijke hapjes en 
een drankje. U kunt zich hiervoor telefonisch aan-
melden bij Sharon 06-2155 5256 
 
Creatief op vrijdag 
Samen creatief bezig met aansluitend een lunch. 
Workshop paneel beschilderen: 
9 dec. van 10.30 - 12.00 uur:  
Workshop ring decoreren: 
16 dec. 10.30 - 12.00 uur 
€ 7,50 incl. lunch. Aanmelden op 06-2509 8620 
 
Slow flow dansen 
Houdt u van dansen, maar is staan voor u lastig? 
Bij slow flow dansen danst u mee op uw stoel. 
Dans mee op maandag 12 december van 11:00 tot 
12:00 uur. Aanmelden bij Sharon: 06-2509 8620 
                                                                              
De Verbinding 

Van Markenplantsoen (speelplaats achter Vomar), 
Diemen-Centrum 
 
Bewegen op muziek (65+) 
Maak uw spieren soepel en sterk. Bewegen op en 
bij de stoel, iedere dinsdag van 9:30 – 10:30 uur.  
Aanmelden bij José Daniels: 06-4643 1166 
Boekbespreking met Els  
Houdt u van lezen? Vindt u het leuk om uw visie 
op een verhaal te delen?  
Om de week op donderdag van 11:15 – 12:45 uur. 
Aanmelden via 06-3309 7611 
 
Puzzeluitleen 
De Puzzeluitleen stopt! Vrijdag 2 december is de 
laatste dag. Van 11:00 - 12:00 uur kunt u gratis 
puzzels komen uitzoeken. Geleende puzzels hoeft 
u niet te retourneren.  
 
Gebouw De Schakel 

 
Zondagmiddagpodium 
Op zondag 11 december van 14:30 – 16:30 uur 
treedt Jacques Vet voor u op. Met meezingers, 
dansnummers en een aantal mooie luisterliedjes 
maakt hij er een gezellige middag van. Aanmelden 
is niet nodig! Informatie via Chris T. 06-8786 1210. 
Kosten: € 4,00 contant te betalen bij binnen-
komst. Drankjes kunnen apart worden afgerekend 
aan de bar (alleen pinnen mogelijk!). 

mailto:diemen@wooninfo.nl
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Buurtsportcoach José Kroese is per 1 december 
niet meer werkzaam bij Welzijn Diemen. Haar ac-
tiviteiten worden de komende tijd overgenomen 
door buurtsportcoaches Rens en Tim.  
Voor vragen over de scootmobielgroep en Welzijn 
op recept kunt u contact opnemen met Rens 06-
3716 8976. Voor vragen over Workouts in de wijk, 
neem contact op met Tim 06-5502 2938.  
Sporters! stopt voorlopig. 
 
DIEMENVOORELKAAR 

 
De Buurthulpdienst 
Heeft u behoefte aan gezelschap? Bent u ziek en 
heeft u boodschappen nodig? Wilt u hulp bij het 
installeren van een app op uw telefoon of tablet? 
De Buurthulpdienst helpt u graag. De Buurthulp-
dienst 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 mogelijk-
heden.  
 
Kerstlunch in 'de Molen' 
Diemenvoorelkaar heeft een gezellige kerstlunch 
georganiseerd in Restaurant Bistro de Molen. Dit 
restaurant is gevestigd tussen Amsterdam en Hil-
versum naast een prachtige oude molen, vlak bij 
de Ankeveense plassen. U kunt genieten van een 
heerlijke lunch in feestelijke sfeer. 
Datum: woensdag 21 december van 12:00 – 14:30 
uur 
Aanmelden kan tot donderdag 15 december vóór 
12:30 uur. 
Voor informatie over de kosten e.d.: neem contact 
op met Diemenvoorelkaar 020-314 4700. 
 
Niemand hoeft alleen te zijn tijdens de feestda-
gen 
 

 
 

Bent u alleen met de feestdagen? Zou u het fijn 
vinden om bij anderen aan te schuiven bij de kerst-
brunch of het kerstdiner? Heeft u zelf een plekje 
aan de eettafel over? Meld u aan op de website 
Diemenvoorelkaar.nl of neem contact op:  020  
314 4700. 
 
Diemenvoorelkaar.nl - de website waar vraag en 
aanbod elkaar ontmoeten 
 
Wilt u samen met iemand een wandeling maken? 
Of wilt u een keertje op stap met het mooie weer? 
Of wilt u iemand helpen? Meld u aan op de web-
site van Diemenvoorelkaar.nl. Heeft u geen com-
puter? 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 Buurt-
hulpdienst 
 

INFORMATIE VANUIT PCOB DIEMEN 

 

DOORTRAPPEN 

 
Het programma Doortrappen is een initiatief van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
en wordt uitgevoerd door Twijnstra Gudde, bu-
reau Ideate en met medewerking van partners als 
VVN, VeiligheidNL, BOVAG, Fietsersbond en vele 
anderen. 
(Mede) door fietsen blijven ouderen langer ge-
zond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen 
graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn 
ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma 
Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig blijven fietsen. 
 

    voorbeeld fietsspiegel 
Om veilig fietsen voor senioren te promoten 
wordt in samenwerking met de gemeente Diemen 
een actie gehouden op (of omstreeks) 19 januari. 
Senioren kunnen op deze dag een gratis fietsspie-
gel laten monteren bij deelnemende lokale fiet-
senmakers. Let op het betreft een OP=OP actie. 
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Houdt DiemerNieuws in de gaten, want de vol-
gende nieuwsbrief komt pas na 19 januari uit. 
 

______________advertentie________________ 
 

 

________________________________________ 
 
 
DE BOODSCHAPPENBUS 

 
Wegens technische problemen rijdt de bood-
schappenbus niet meer.  
Er komt ook geen vervanging. Het is erg jammer.  
Er is overleg met de gemeente over mogelijkhe-
den, maar dat kan nog wel even wat tijd kosten. 
                                                                         Ina Stam 
 

ALZHEIMER CAFÉ 

 

Het Alzheimer Café voor Amsterdam Oost, Die-
men en Ouder - Amstel is elke 2e donderdag van 
de maand geopend, de toegang is gratis.  
U bent welkom vanaf 19.30 uur, het programma 
start om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 21:30 
uur.  
Adresgegevens Grand Café Frankendael Midden-
weg 116, Amsterdam. 
www.alzheimer-nederland.nl 
 
8 december: Dementie en geestelijke verzorging  
Wanneer je te maken krijgt met dementie, kunnen 
er veel vragen opkomen. Praktische vragen, maar 
ook levensvragen, bijvoorbeeld: Wat vind ik be-
langrijk in het leven? Hoe kan ik met mijn ziekte 
omgaan? Heeft mijn leven nog zin? Over deze vra-
gen kun je in gesprek gaan met een geestelijk ver-
zorger. Zij zijn werkzaam in een verpleegtehuis, 
maar sinds 2019 komen zij ook in de thuissituatie. 
Zij kunnen daar tot steun zijn voor zowel mensen 

met dementie als hun mantelzorgers. Hierover ko-
men leden van het Centrum voor Levensvragen 
Amsterdam en Diemen vanavond vertellen. 
U bent van harte welkom in het Alzheimer Café 
                                                                         Ina Stam 
 

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 af-
spraak voor het verlengen van ID bewijzen waar-
onder het rijbewijs.   
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 Die-
men, maar nu kan het o.a. in Amstelveen. 
Tarief voor PCOB-leden: € 45,- (niet leden € 55,-) 
U kunt ook terecht bij Regelzorg Rijbewijskeurin-

gen. Voor afspraak en informatie via: www.regel-
zorg.nl, of bel 088-2323 300 Tarief € 50,-. Ook 
hier kunt u niet (meer) terecht in Diemen. Wel o.a. 
in Weesp of Amsterdam. 
Let op: Wij krijgen van leden informatie dat er 
soms ook andere tarieven worden gevraagd door 
deze instellingen. Vraag eerst naar de kosten! 

 

NIEUWS VAN/VIA KBO-PCOB 

 

ZORGVERZEKERING ZILVEREN KRUIS 

 
In 2023 verdwijnt de korting op de collectieve ba-
sisverzekering. Dit is wettelijk zo besloten. U krijgt 
wel 10% korting op uw aanvullende- en tandarts-
verzekering.     
Profiteer ook van extra vergoedingen. PCOB leden, 
die via het collectief aanvullend verzekerd zijn, 
ontvangen een vergoeding van de rijbewijskeuring 
van € 35,00. De nota van de keurende arts kunt u 
opsturen naar Zilveren Kruis. 
Informatie: bel Zilveren Kruis 071-751 0052.  
 

OUDERE JARIGEN 

 

OUDERE JARIGEN IN DECEMBER 2022: 

 

01-12 Dhr. P. Huisman                         94 jr. 
01-12 Mw. L. Eijken-van Beem                     90 jr. 
04-12 Mw. M.G.J. van Lammeren-Kooter      82 jr. 
06-12 Dhr. H. Vrieling                         96 jr. 
08-12 Mw. A. Smit                           80 jr. 
09-12 Mw. J.G. Wolfers-Pronk                   89 jr. 
10-12 Mw. G.F. de Grunt                        94 jr. 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
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11-12 Mw. J. Heijmann-van Wijk                 91 jr. 
15-12 Dhr. J. Groot                            84 jr. 
16-12 Dhr. K. Schouten                       86 jr. 
20-12 Mw. R.I. Oskam-Koopman                 93 jr. 
21-12 Dhr. M. van Daalen                      92 jr. 
22-12 Dhr. S.C. Ubbergen                     86 jr. 
23-12 Mw. M.A.C. Rietfort                      82 jr. 
25-12 Dhr. W.L. Koreman                       85 jr. 
25-12 Dhr. J.J. Santen                          82 jr. 
28-12 Mw. J.C. Stomps-van Winden              83 jr. 
30-12 Mw. M. Zeilstra                       80 jr. 
 

OUDERE JARIGEN IN JANUARI 2023: 

 
05-01 Mw. E. Stoete-de Moor                    84 jr. 
08-01 Mw. C.W. Rooker-Jansen                  85 jr. 
09-01 Mw. E.M. Kous-Vos                      90 jr. 
10-01 Dhr. W.J.M.H. Claus                      93 jr. 
10-01 Mw. H. de Jong-Haasjes                    82 jr. 
10-01 Dhr. R.G. Lorist                          84 jr. 

11-01 Mw. N.H. Irik                           86 jr. 
11-01 Mw. M.G.F. Jacobs                        86 jr. 
13-01 Mw. H.A.A.G. Huizing                     81 jr. 
14-01 Mw. M. IJlst-Eilander                     89 jr. 
20-01 Mw. C. de Munnik-van Geenen            89 jr. 
21-01 Dhr. A. Storm                           82 jr. 
23-01 Dhr. G.J. Beem                          97 jr. 
24-01 Mw. H.C. Arens-Kramer                   88 jr. 
24-01 Mw. F. J. van Beek-van der Meulen      95 jr. 
24-01 Mw. A. van Elderen-van Tol                 87 jr. 
25-01 Mw. E. Heule                          82 jr. 
28-01 Mw. G.J.H. Brinkman-Perebolte            85 jr. 
29-01 Mw. H.T. Weiler-Keemel                  96 jr. 
31-01 Mw. S. Schuurman                       98 jr. 
31-01 Mw. A.J. Gerrets-v.d. Pol                   83 jr. 
31-01 Mw. E. Steenbergen                      88 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 

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

 

LEDENADMINISTRATIE 

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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