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Deze bijeenkomst zal vanwege de Corona-maatre-
gelen digitaal plaatsvinden via Zoom op :

woensdag 10 februari 2021  van 15.00 – 16.30 uur

Je moet je hiervoor aanmelden bij Marijke Verdult
van woongroep 55 + De Doorzetters  

Dit kan via: 
- een e-mail aan: mverdult@hotmail.com
- de whatsappgroep OWA 50 + Behoud coöptatie-

recht :
https://chat.whatsapp.com/CgM6VuI1mOKGn
pMsS4hX1U

- via een telefoontje aan Marijke Verdult 06-407
048 28.

Graag met opgave van :
- je naam
- je e-mail adres
- je telefoonnummer
- de woongroep waarin je woont. 

Na je aanmelding krijg je vooraf aan de bijeen-
komst via e-mail een link toegestuurd, waarmee je
de bijeenkomst kan bijwonen.
Voor personen die nog nooit met Zoom hebben
gewerkt raden we aan dit vooraf even een keer
met een bekende te oefenen.

overleg 50+woongroepen Amsterdam

De agenda van de bijeenkomst op woensdag 10
februari  is als volgt:

1.Welkomswoord

2. Uitwisseling van informatie over de stand van
zaken rondom de wijzigingsvoorstellen van de
Gemeente Amsterdam door :

- Marijke Verdult vanuit het OWA 50 +
- Egon Hogenboom namens het OWA 50 + contact-

persoon van de ambtelijke werkgroep
Ouderenhuisvesting.

- Gerard Broeksteeg namens de LVGO over zijn
juridische kanttekeningen 

3 Brainstormen over welke stappen we zoal kun-
nen nemen.
Wie kan wat doen??

4 Samenstelling van een werkgroep om de te
nemen stappen te coördineren.

5 Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Graag tot 10 februari!

NB. Als je, na je aanmelding, op 10 februari nog
geen link hebt ontvangen, kijk dan in je map
“spam” of “ongewenste berichten”.

OAW 50+ is een contactgroep van 50+ woongroepen in Amsterdam.
voor contact: lia-pin@hotmail.com

NIEUWSBRIEF 11 JANUARI  2021

Uitnodiging voor een OWA 50 + bijeenkomst over het behoud van het coöptatierecht.

oproep OWA50+

Kom in actie en sluit je aan bij OWA50plus.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een
oproep tot ondersteuning en versterking
van de coordinatiegroep  OWA50plus
gedaan. 

De coordinatiegroep:

riet van wees wees3@xs4all.nl
janine de vries janinedevries@upcmail.nl
lia-pin lia-pin@hotmail.nl


