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OUDEREN NETWERK PVDA
Nieuwsbrief 16 februari 2017

Beste partijgenoot / partijgenote,

Met deze nieuwsbrief willen wij uw aandacht vestigen op enkele
bovenregionale bijeenkomsten, die worden gehouden in het kader van de
campagne.

De eerste bijeenkomst is die op 22 februari 'De helden van Gerdi Verbeet'
in Podium Mozaiek te Amsterdam.
Ook in Amsterdam wordt op 27 februari in het Rozentheater de 'Meet &
Greet' gehouden, waar de Noord-Hollandse kandidaten in gesprek gaan
met de aanwezigen.
Op 12 maart vindt in Drachten de grote bijeenkomst 'Het rode Noorden'
plaats, dé verkiezingsbijeenkomst van Fryslân, Groningen, Drenthe en
Overijssel.

Hieronder vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.

Tot slot verwijzen wij u in deze nieuwsbrief naar:

De column "Koester de grijze haren" van Jacqueline Kalk
De reactie van Henk Nijboer op de analyse van het Centraal Planbureau
op de verkiezingsprogramma's.

 

 
 

http://us10.campaign-archive1.com/?u=bf36300a1e29c87dd268726a8&id=46b3240c1a&e=2257fd1393


Als Kamervoorzitter moest ze neutraal blijven, maar tijdens deze avond hoeft
dat juist niet! Op woensdag 22 februari geeft Gerdi Verbeet u een unieke inkijk
in haar leven en laat ze u kennis maken met haar helden.

Hoe moeten we kloven dichten in een samenleving waar te veel wordt
geschreeuwd en te weinig naar elkaar wordt geluisterd? En hoe bouwen we
een samenleving waar vrijheid is voor iedereen, maar we wel naar elkaar
omkijken? Naast deze onderwerpen hebben we het met Gerdi over democratie,
leven met een dementerende moeder en opgroeien in Bos en Lommer. De
avond vindt plaats in podium Mozaïek, waar Gerdi als klein meisje al kwam, en
wordt gepresenteerd door Erik Dijkstra (DWDD, bureau Sport en de Strijd).

Ook een aantal van Gerdi’s persoonlijke ‘helden’ schuiven aan, waaronder
veelgeprezen breinexpert Erik Scherder (DWDD University, De Universiteit van
Nederland), Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz
Comité en Sofyan Mbarki, lid van de Onderwijsraad en gemeenteraadslid voor



de PvdA (Jeugd, Veiligheid en Burgerschap en Diversiteit).

Kortom een intieme, inspirerende avond met boeiende gesprekken en muziek.
Natuurlijk is er voldoende ruimte om die ene dringende vraag te stellen aan
Gerdi of een van de andere gasten!

Nodig uw beste vriend, vriendin of familielid uit. Iedereen is welkom. 

22 februari, van 20:00 t/m 22:00, Podium Mozaiek, Bos en Lommerweg 191,
Amsterdam

Aanmelden kan via de aanmeldpagina: http://bit.ly/HeldenvanGerdi of via
Facebook: http://bit.ly/2lcdzPK.
 

‘Meet & Greet’ met PvdA-kandidaten 

http://bit.ly/HeldenvanGerdi
http://bit.ly/2lcdzPK


Fred Cohen, nummer 65 op de lijst van de PvdA en lid van de coördinatiegroep
van het Ouderen Netwerk PvdA, organiseert op 27 februari 2017 vanaf 20 uur
in het Rozentheater te Amsterdam een ‘Meet & Greet’ met PvdA-kandidaten uit
Noord-Holland. Het thema van deze avond is ‘De PvdA en Ouderen’ in relatie
tot jongeren, de ouderen van de toekomst.

Het doel van de ‘Meet & Greet’
De bedoeling van de avond is dat de aanwezigen tijdens een speeddatesessie
de Noord-Hollandse kandidaten in een ontspannen sfeer kunnen
ontmoeten. Tijdens die speeddate kunnen de aanwezigen vragen stellen,
kunnen de kandidaten hun persoonlijke thema’s toelichten en is er ruimte voor
het maken van contact.
 



Voor de vierde keer organiseren de gewesten Groningen, Friyslân, Drenthe en
nu ook Overijssel de verkiezingsbijeenkomst Het Rode Noorden, op de laatste
zondag voor de verkiezingen.

De toegang is gratis, inclusief een kop koffie of thee bij aanvang.

De bijeenkomst is niet alleen voor PvdA-leden. Deel dus vooral de uitnodiging
met kennissen, buren, familie, iedereen is van harte welkom.

Meer informatie bij Trees Flapper; e-mail: treesflapper@gmail.com 
 

mailto:treesflapper@gmail.com


"Koester de grijze haren"
Column Jacqueline Kalk van het Centrum voor Lokaal Bestuur

Zij eindigt haar column met de volgende alinea:
"Keer je niet af van de ouderen: koester en waardeer de grijze haren. Klaag
niet als er vooral ouderen op de ledenvergadering afkomen, maar wees blij met
hun komst, net zoals je dat bij jongeren bent. Doe niet mee aan het tegen
elkaar uitspelen van generaties. Heb iedereen lief."

Lees de gehele column van Jacqueline Kalk.
 

"Ouderen profiteren volop mee" 
"Ouderen profiteren volop mee van het economisch herstel en zien de
koopkracht met 1,3 procent stijgen. Voor ouderen verhogen we de
ouderenkorting met 1 miljard, de AOW met 4 procent en ouderen met inkomens
tot 30.000 euro krijgen er nog iets extra bij. Voor de bijstand, de zorgtoeslag en
bestrijding van armoede wordt extra geld uitgetrokken."

Dit schrijft Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de Tweede Kamerfractie
in zijn reactie op de analyse van het Centraal Planbureau van de
verkiezingsprogramma's.

Lees meer op onze website 
 

Met vriendelijke groet,
De coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA

Reacties kunt u sturen naar ouderennetwerk@pvda.nl
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