
Koffiemorgens in 't Kerkheem

Deze spreuk kwam ik op internet tegen en is echt wel

van toepassing op Hollandse mensen. Wij drinken

graag 's morgens tussen tien en elf uur een bakkie

koffie, al leen of met vrienden, buren, kerkmensen of

PCOB leden. In andere landen is dit gebruik lang niet

zo aanwezig als bij ons.

Omdat wij vorig jaar positieve reacties ontvingen over

dat uurtje koffie op de vri jdagmorgen, doen we het dit

jaar weer.

U bent van harte uitgenodigd een kopje troost te komen drinken, bi jvoorbeeld

nadat u uw boodschappen (op de markt) gedaan hebt. Twee bestuursleden

van de PCOB ontvangen u en de koster van de Oude Kerk schenkt heel

lekkere koffie.

We beginnen op vri jdag 5 jul i en de laatste keer is op vri jdag 30 augustus.

Tijd: 1 0.30 uur -11 .30 uur. Komt u ook? Tot ziens.

Heleen van Wijk, secr.
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Voorwoord

Vakantie, genieten van het mooie weer, uitgaan. Dat zi jn aspecten van het

leven waar we de komende ti jd mee in aanraking komen.

Wij wil len ook denken aan die mensen die vanwege gezondheid niet aan

deze zaken toe komen.

Wij wensen u allen sterkte en Gods zegen toe in de komende maanden.

Uw voorzitter, Gerrit van Roekel



Activiteiten PCOB Bennekom

Varia

U kunt Vri jwil l ige Ouderen Adviseur (VOA) Rineke van Ginkel in de even

weken op maandagmorgen spreken in het Zorgpunt; haar telefoonnummers

zijn: 031 8-41 8250 en 06-23481 528.

Voor Bennekom heeft Malkander een steunpunt in de Broek-Akker.

Hier kunt u terecht voor activiteiten en cursussen. Voor meer informatie zie:

www.malkander-ede.nl/meer-weten-over/senioren/steunpunten/bennekom.aspx

Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreis-

korting, welk abonnement past het beste bij mij?

De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Zi j kunnen u

stap voor stap op de computer/laptop/tablet laten zien, waar en

hoe u uw reis kunt plannen.

De inloopspreekuren zijn op 25 september, 23 oktober en 27 november 201 9

van 1 0.00 - 11 .30 uur in Cultura, Molenstraat 45, Ede.

Informatie bestuur PCOB Bennekom
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Bedankt: Dhr. P. de Nooij

Mevr. J. de Nooij-Hunnink

Ledenmutaties

Bij Hartman Tweewielercentrum in Bennekom krijgt u op vertoon van uw

ledenpas 1 0% korting bij aankoop van een (elektrische) fiets.



Hulp voor inwoners met een laag inkomen

De gemeente Ede vindt het belangri jk dat mensen met een beperkt

vermogen en laag inkomen ook mee kunnen doen aan allerlei activiteiten,

waaronder het l idmaatschap van de PCOB. Zij heeft daarvoor verschil lende

regelingen gemaakt. Zie minimaregelingen bij de gemeente Ede via internet:

https://socialekaart.ede.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen

Op www.ededoetmee.nl vindt u informatie over kortingen op het

gebied van sport cultuur en recreatie.

Via www.ede.nl/berekenuwrecht kunt u een aanvraag indienen

voor de inkomens-ondersteunende regelingen.
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Edesche Concertzaal

Op 21 september kunt u een prachtig concert bi jwonen van pianist Severin

von Eckardstein.

Als PCOB-l id kri jgt u

1 5% korting op de

normale verkooppri js

met code PCOBLEDE.

U kunt deze kortings-

code invoeren op de website of bij de kassa tonen d.m.v. de nieuwsbrief. Ook

moet u uw ledenpas meenemen naar het concert.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.edescheconcertzaal.nl

Cursus internetbankieren

Cultura Stadspoort heeft samen met ABN Amro en de Rabobank een cursus

ontwikkeld voor inwoners van Ede die graag wil len leren internetbankieren.

De cursus richt zich op het eigen maken van de digitale wereld rondom

bankzaken. Er wordt onder andere aandacht besteed aan internetfraude en

het veil ig leren bankieren op het internet. Daarnaast is er ook ruimte om uw

vragen te stel len aan de aanwezige bankmedewerkers.

De cursus vindt plaats in Ontmoetingscentrum Stadspoort, Stadspoort 27 in

Ede. Er zi jn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wel is het nood-

zakeli jk dat u uw eigen laptop of tablet meeneemt naar de cursus. Er is

internet (WI-FI) aanwezig. De cursus bestaat uit twee delen en start bi j

voldoende belangstel l ing (6 personen).

U kunt zich aanmelden via email kmulder@cultura-ede.nl of 06-1 01 3 211 0.



Borduurmuseum te Barneveld

We zijn van plan om op dinsdag 1 oktober naar het Borduurmuseum in

Barneveld te gaan. Het museum is op deze

middag dan speciaal voor onze groep

geopend. Dit museum bevat een enorme

collectie aan allerlei soorten borduurwerk.

Verder is er een afdeling met houtsnijwerk.

Het is erg interessant.

We worden daar verwacht om 1 3.30 uur.

Na een rondleiding kri jgen we koffie en

gebak. Daarna kan ieder op eigen gelegen-

heid verder kijken.

De bedoeling is om met eigen vervoer te gaan, dus geeft u bij het aanmelden

aan, of u over eigen vervoer beschikt en of u bereid bent passagiers mee te

nemen. Chauffeurs kri jgen te zijner ti jd een routebeschri jving. De reisti jd

wordt geschat op 20-25 minuten. Rollators zijn geen probleem. De afstand

die gewandeld moet worden is zeer beperkt.

Dankzij subsidie van de gemeente Ede en een bijdrage uit de Rabo Club Kas

actie, zi jn de kosten van dit uitje slechts € 6,00.

Voorgesteld wordt, dat meeri jders daarnaast een bijdrage van € 4,00 p.p. aan

de chauffeur betalen als vergoeding voor de reiskosten.

U kunt zich opgeven bij Gerrit van Roekel: per email gvr@kpnplanet.nl of

telefonisch 06-2370 3077.
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Zomer in Lunteren met de Urker Mans Formatie.

Op woensdag 28 augustus a.s. treedt de Urker Mans Formatie op in de Oude

Kerk in Lunteren; aanvang 1 9.30 uur. De zangers zingen in traditionele Urker

dracht en zijn een graag

geziene gast in Lunteren.

Vele malen brachten zij

de Veluwe in vervoering

met hun aansprekende

repertoire dat grofweg uit

drie genres bestaat:

populair repertoire, klas-

sieke meesterwerken en

geestel i jke l iederen. UMF begint aan haar achtste zomerseizoen en heeft

inmiddels een uitgebreid repertoire opgebouwd.

PCOB-leden betalen op vertoon van de ledenpas € 1 4,-.

Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerl i jn: 06-25391 903.


