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Nieuwsbrief PCOB Diemen 

  

februari   
2023 

Een nieuw jaar met verrassingen en uitdagingen 
 

En weer een nieuw jaar. Vorig jaar is weer voorbij en ook deze keer ging het weer sneller dan het jaar 
ervoor. Waar blijft de tijd. De tijd gaat snel, dus laten we er het beste van maken, voor onszelf en voor de 
mensen om ons heen. Laten we ons bekommeren om iedereen, die te maken heeft met oorlog en geweld.      
 
Ook PCOB Diemen wil er zijn voor alle senioren in Diemen. We willen, samen met u, het leven wat gezel-
liger maken, maar ook nuttige informatie en voorlichting geven in dit nieuwe jaar. Uw inbreng en ideeën 
kunnen we daarbij goed gebruiken. Een sterke lokale vereniging, die activiteiten kan organiseren en door 
de gemeente Diemen wordt gezien als gesprekspartner. Laten we er een mooi jaar van maken. 
    

PCOB Diemen, sterk met en voor elkaar. 
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COLOFON 

 
Nieuwsbrief 218 
februari 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 18 februari  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 
 
 

             nog even wachten tot woensdag 25 januari  

  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.  
In deze nieuwsbrief ontvangt u de contributienota 
voor het kalenderjaar 2023. 

 
BELASTINGHULP BELASTINGEN 2022 

 

U kunt zich weer opgeven voor hulp bij het invul-
len van uw aangifte inkomstenbelasting 2022. 
Heeft u vorig jaar een machtigingscode ontvan-
gen, dan is deze waarschijnlijk nog steeds geldig. 
Indien u dit jaar voor het eerst gebruik maakt van 
de belasting-invulservice, dan wordt voor u een 
machtigingscode aangevraagd, evenals mogelijk 
ook voor de toeslagen. 
Wij verzoeken u de codes door te geven, zodra u 
ze heeft ontvangen. Dat kan telefonisch, per mail 
of in de brievenbus bij uw invuller of bij de pen-
ningmeester. 
U kunt zich (weer) opgeven voor hulp bij uw aan-
gifte, liefst vóór 28 februari a.s., maar graag eer-
der, telefonisch of bij voorkeur per e-mail, 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 
Er worden dit jaar geen afspraken gemaakt in ge-
bouw De Schakel. In het algemeen zal met u wor-
den afgesproken om u op dezelfde manier te hel-
pen als tijdens de corona periode. 
De hulp bij de aangifte wordt dit jaar weer ver-
zorgd door mevr. Riet van Wettum en de heren Ko 
Out en Henk Rademaker. 
Belangrijk 
Ko Out gaat van 5 maart t/m 27 maart naar Sierra 
Leone. Daarom zal hij uw aangifte over 2022 pas 
na de laatste datum kunnen verzorgen. Maar het 
zal in ieder geval vóór 1 mei worden ingediend. 
Graag uw begrip hiervoor. 
 
DE ENERGIETOESLAG 2022 EN 2023 

 

Mensen met een laag inkomen worden dit jaar ge-
steund met een extra bijdrage van € 1300 voor de 
hoge energiekosten. De gemeente Diemen heeft 
besloten om in 2022 en ook in 2023 deze energie-
toeslag van € 1300 te geven aan alle zelfstandige 

huishoudens met een inkomen tot 130% van het 
sociaal minimum. Als u alleen AOW heeft, of AOW 
met een klein pensioen, dan kunt u in aanmerking 
komen voor deze toeslag. 
Er is nu ook een plan in ontwikkeling om niet al-
leen naar de inkomenskant gekeken, maar ook 
naar het uitgavenplaatje. Het gaat om huishou-
dens waar het besteedbaar inkomen lager is dan 
130% van de bijstandsnorm. Houd de informatie 
hierover in de gaten. 
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 voor de aanvraag 2022 is verlengd tot eind 
mei 2023. 
 
Netto Inkomensgrenzen AOW ontvangers: 
(basis is het netto inkomen van de maand januari 2022) 

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. 

 
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! 
 
KORTINGSREGELINGEN 

 

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. 

mailto:h.vanwettum@hetnet.nl
mailto:ko.out.diemen@gmail.com
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IN DE SCHAKEL 

 
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. 
Reis naar Cappadocië  
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. 
 
Vrijdag 24 februari 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. 
Fietstocht door Marokko 
Cok Verhoef, bezoekt met zijn vrouw Ellie verre 
landen en doen samen de rondreis per fiets. In 
deze presentatie verhalen zij over hun reis in Ma-
rokko, vergezeld van prachtige beelden. 
Marokko koestert zijn culturele rijkdom, architec-
tuur en gastvrijheid. Jawel, de wegen zijn tot in de 
verste uithoeken voorzien van spiegelglad asfalt, 
de Dacia heeft de oude Mercedes verdrongen, ie-
dereen gaat naar school, pruttelkoffie komt nu uit 
Italiaanse machines, zonder prut....... Maar de 
ezeltjes zijn gebleven, bijbelse taferelen, de djella-
ba's, herders met schapen en geiten, het hand-
werk in de landbouw, de adobe kleuren van de 
dorpen...... En dat allemaal ingebed in een nimmer 
aflatende betovering van bergen, woestijnen, oa-
ses en mensen. 
 
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 25 NOVEMBER  

 
Door een technische storing is deze bijeenkomst 
voortijdig beëindigd. 

De bezoekers zijn na een warme kop koffie of thee 
weer huiswaarts gekeerd. 
Dit was de laatste bijeenkomst van 2022; in de-
cember was er geen ledenbijeenkomst. 
 
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 
 
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. 
 
Workshop Haken voor beginners 
Wilt u leren haken, of vindt u het leuk om gezel-
lig samen te haken vanuit een patroon? Cora van 
Knitknacks geeft op maandag 30 januari van 13:00 
– 15:00 uur een haakworkshop. € 30,- per les incl. 
materiaal. Informatie op haar website: corasknit-
knacks.nl. 
 
Samen Koken met Lucia 
Vindt u alleen eten koken een opgave? Wilt u af en 
toe eens iets anders eten? Heeft u behoefte aan 
gezelligheid? Kom samen koken in 't Kruidvat. 
Vanaf donderdag 2 februari van 10.00 - 13.00 uur 
kunt u wekelijks onder begeleiding van Lucia ko-
ken met andere buurtbewoners. Want samen ko-
ken is gezelliger! Iedere week staat er een ander 
lekker gerecht op het menu. Natuurlijk kan er na 

http://www.welzijndiemen.nl/
http://corasknitknacks.nl/
http://corasknitknacks.nl/
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het koken samen worden gegeten in het gezellige 
Huis van de Buurt. Uw maaltijd meenemen voor 
de avond of de volgende dag kan natuurlijk ook. 
Voor een kopje koffie, een praatje, gezelligheid, of 
enkel meelunchen bent u ook van harte wel-
kom. Informatie en aanmelden bij Paul Heskamp: 
per mail: p.heskamp@welzijndiemen.nl  of bel 06-
5071 6404. 
 
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 4 februari van 14:00 
tot 17:00 uur.  
 

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.  
 
Creatief op vrijdag 
Samen creatief bezig met aansluitend een lunch. 
Workshop stippen: 
24 februari        10.30 - 12.00 uur:  
3 maart              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 13 en 27 februari van 11:00 
tot 12:00 uur. Aanmelden: 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 
 
Gebouw De Schakel 

 
Zondagmiddagpodium 
Op zondag 12 februari van 14:30 – 16:30 uur treedt 
Jacques Vet voor u op. Met meezingers, dansnum-
mers en een aantal mooie luisterliedjes maakt hij 
er een gezellige middag van. Aanmelden is niet no-
dig! Informatie via Chris op 06-8786 1210.  
Kosten: € 4,00, contant te betalen bij binnen-
komst. Drankjes kunnen apart worden afgerekend 
aan de bar (alleen pinnen mogelijk!). 
Zet de volgende data vast in uw agenda:  
12 maart Peter Marnier,  
9 april Jacques Vet   
28 mei Duo Carmen. 
 

 
De vrijwilligers van het Zondagmiddagpodium verwelkomen 

u graag bij het volgende evenement. 

 
Wandelplezier! 
Wilt u meer bewegen in het nieuwe jaar? Loop 
eens mee met een van de wandelgroepen. U wan-
delt onder begeleiding van een van de buurtsport-
coaches van Welzijn Diemen. Er zijn wandelingen 

mailto:p.heskamp@welzijndiemen.nl
mailto:diemen@wooninfo.nl
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van 3, 4 en 5 km, door Diemen en eens per maand 
door het Diemerbos. Aanmelden is niet nodig. 
Voor de startdata en startlocaties neem contact 
op met Tim 06 5502 2938. 
 

 
Wandelgroep 

 
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 con-
tact op met Tim 06-5502 2938.  
 
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.  
 
Lunchen in Pannenkoekenhuis de Witte Swaen 
(Dorpsstraat 11 in Broek in Waterland) 
Donderdag 16 februari van 12:30 – 14:30 uur.  
Voor de liefhebbers van een heerlijke pannenkoek!  
Dit pannenkoekenhuis heeft de gezelligheid en de 
sfeer van een Oud Hollandse huiskamer. U kunt 
bestellen van de kaart en uw consumpties afreke-
nen in het restaurant. Een bijdrage voor de orga-
nisatiekosten bedraagt 2 euro, te voldoen aan één 
van de begeleiders.  
Uiterlijke aanmeldingsdatum: maandag 13 febru-
ari vóór 12:30 uur. 
 
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. 
 

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 
 

UITVAARTMUSEUM DE NIEUWE OOSTER  

 

Ik heb vorig jaar dit museum bezocht en het was 
zeer de moeite waard. Ik merkte dat het niet zo 
bekend is, wanneer ik het er met anderen over 
sprak. Jammer want het zeer de moeite waard. 
Er is weinig zichtbaar meer als er in onze omgeving 
iemand overlijdt. Veel rituelen zijn kwijtgeraakt in 
de loop der jaren. 
Ik denk dan alleen al aan een wit laken voor de ra-
men in het huis waar iemand was overleden. 
Buren deden aan een kant de luik  of een gordijn 
dicht. Nu kwam ik uit een dorp; in de steden was 
het misschien anders. Ook kwam er in de dorpen 
een aanzegger langs. 
Dit museum vertelt  over het verleden, heden en 
toekomst van onze omgang met de dood. Het gaat 
ook over onze multiculturele samenleving en hoe 
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die er mee omgaat. Wat ik ook las dat een op de 
drie Nederlanders nooit over de dood praat. 
Daarom alleen al zou je dit museum, dat al 15 jaar 
alles uit de kast haalt om de dood bespreekbaar te 
maken een bezoekje moeten brengen. 
Met een lach en een traan, net als het leven zelf, 
schrijven ze in hun prospectus. 
De tentoonstelling verandert geregeld van thema. 
Het museum is goed begaanbaar, ook voor rol-
stoelen. 
Adres: Kruislaan 124, bereikbaar met tram 19 
Openingstijden van woensdag t/m zondag van 
11:00-17:00 uur. 
Entree is    11 Euro,             65 Plus         6 euro 
Museumkaart en stadspas:            gratis 
Ik beveel dit museum van harte aan. 

Leny Gerspach 
 

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 
 
Zie voor meer informatie de bijlage van MADI 
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 

 

KBO-PCOB IN 2023 

 
Voor het nieuwe jaar verandert er het een en an-
der binnen KBO-PCOB. Het aanstaande vertrek 
van een aantal provinciale KBO-bonden uit Unie 
KBO heeft gevolgen voor de organisatie KBO-
PCOB, maar de inzet is dat u als lid hier zo min mo-
gelijk van merkt. In dit artikel proberen we de situ-
atie te schetsen en antwoorden te geven. 
Per 1 januari 2023 gaan vier provinciale KBO-bon-
den (Gelderland, Limburg, Noord-Holland & Over-
ijssel) zelfstandig verder. Zij stappen dan uit de 
Unie KBO en maken geen gebruik meer van het sa-
menwerkingsverband met de landelijke PCOB, de 
Seniorencoalitie en het verenigingsbureau KBO-
PCOB. Het lidmaatschap van de gezamenlijke ver-
eniging voor senioren in Nederland is opgezegd, 
waar vijf jaar geleden, bij de start van KBO-PCOB, 
nog de overtuiging was dat de handen ineen gesla-
gen moesten worden. 
De uittredende bonden zijn ervan overtuigd dat de 
gemaakte stappen goed zijn voor hun afzonder-
lijke leden en dat respecteren we.  
Vanuit het bestuur van de Unie KBO is het nooit de 
wens geweest om te versnipperen. Integendeel. 
Een sterke vertegenwoordiging voor senioren doe 
je met zoveel mogelijk leden. Er zijn veel goede 
voorbeelden van de meerwaarde van hechte sa-
menwerking tussen ouderenorganisaties. Niet al-
leen op lokaal niveau tussen de KBO-afdeling en de 
PCOB-afdeling of zelfs met andere lokale ouderen-
organisaties. Ook op landelijk niveau zet het zoden 
aan de dijk om samen belangen te behartigen in 
Den Haag. Dat doet KBO-PCOB samen met de Koe-
pel Gepensioneerden, de ANBO en NOOM. We 
vertegenwoordigen ruim 350.000 senioren in Ne-
derland en hebben stevige posities bij ministeries 
en relevante netwerken. 
KBO-PCOB gaat professioneel, constructief en met 
passie verder om mét en voor senioren een goed 
klimaat te bewerkstelligen in ons land. Mensen die 
ouder worden hebben recht op zorg, welzijn, vei-
ligheid, inkomen en een goede plek om te wonen 
of verzorgd te worden. We willen ook dat mensen 
elkaar ontmoeten op lokaal niveau. Dat doen we 
samen met alle vrijwilligers van KBO- en PCOB 
bonden, die onderdeel van KBO-PCOB blijven.  
 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
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OUDERE JARIGEN 

 

OUDERE JARIGEN IN FEBRUARI 2022: 

 

03-02 Mw. A.G.M. v. Daalen-de Rijk          86 jr. 
03-02 Mw. T.C. van der Schot-Kragtwijk       82 jr. 
03-02 Mw. M. Meester                     93 jr. 
03-02 Mw. F.R. Bunder-Schuitemaker         81 jr. 
04-02 Mw. C. Marijs                        82 jr. 
05-02 Mw. W. Bus                     81 jr. 
06-02 Dhr. E.H. Linscheer                   89 jr. 
06-02 Dhr. P.J. Barends                     94 jr. 
09-02 Mw. J.C. Hogendorp-Schats            96 jr.  
09-02 Mw. D. Amende                    81 jr.  
09-02 Mw. M.A. van Leeuwen               90 jr. 
10-02 Mw. J. Pronk                       81 jr.  
12-02 Mw. G. van der Meer                80 jr.  
13-02 Dhr. H.P. Kuiper                      84 jr.  

13-02 Mw. M.C. van der Vegt-Grooteman     88 jr. 
15-02 Mw. W.C.M. Zaal                    82 jr. 
16-02 Mw. P.T. van der Horst               82 jr. 
17-02 Mw. M. de Boer-van Bodegraven       89 jr. 
19-02 Mw. A. de Groot-Luijks                87 jr. 
21-02 Mw. F.L. Jansen-Koster               86 jr. 
21-02 Mw. H.J. Roubos                    90 jr. 
21-02 Mw. C.A. Amsing-van den Bos          82 jr. 
22-02 Mw. J.J. Degen-Lemmes               85 jr. 
22-02 Mw. E. Koster-Verhoeff               84 jr. 
23-02 Mw. A.C. v. Buuren-Jonker             93 jr. 
26-02 Mw. J.G. Kolumbis-Jansen             89 jr. 
27-02 Mw. G. Heseding-Langeveld           90 jr.  
27-02 Dhr. G.A. Pappot                    87 jr. 
27-02 Mw. E.L. Ubbergen-Belfor             86 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… .     

mailto:ina.stam@live.nl
mailto:helpendehanden@planet.nl
mailto:f.roest71@upcmail.nl
mailto:ko.out.diemen@gmail.com
mailto:diemen@pcob50plus.nl

