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Op 4 maart hebben veel leden van de PCOB 
de voorstelling van “ Dag Mama”  in Cultura 
gratis bijgewoond. Mede door PCOB Ede 
was dit mogelijk.

Familie van den Heuvel: te weten Lydia en 
haar kinderen David, Sarah en Misha Blom 
hebben via theater en muziek de inhoud 
van deze avond verzorgd. Het was “de        
familie“ die de familie speelde waarvan de 
moeder dement is.
Dementie is een volksziekte en doodsoorzaak 
nr.1 in ons land. Het is een verzamelnaam 
voor verschillende hersenziekten. 70% van 
de dementerenden woont nog thuis en de 
mantelzorgers besteden gemiddeld 20 uur 
per week aan het verzorgen van hun zieke 
partner. Dus velen van hen zijn overbelast.
Veel positieve reacties hebben we over 
deze avond ontvangen en laten we met     
elkaar goed op onze omgeving letten of   
we hierin iets kunnen betekenen voor de 
mensen om ons heen.

Ook dit jaar organiseert KBO-PCOB de actie 
“40 dagen geen druppel” in samenwerking 

met IKPas. Vanaf 6 maart, Aswoensdag, is 
men van start gegaan om 40 dagen geen 
druppel alcohol te drinken.
Een periode zonder alcohol heeft veel     
positieve gevolgen voor de gezondheid, 
maar het gaat er natuurlijk om dat we ons 
iets ontzeggen en zodoende stilstaan bij de 
mensen die het veel minder hebben dan 
wij. En geen 40 dagen, maar structureel.

En dan nog een mooie opsteker voor onze 
ouderenbonden: “Het pact Waardig Ouder 
Worden” is na twee jaar officieel kabinets-
beleid.

Ik wil eindigen met de woorden van               
Augustinus:
Ieder van ons verwacht Christus te ont-
moeten in de hemel, maar heb aandacht 
voor Christus die op straat voor uw deur ligt. 
Heb aandacht voor Christus die honger 
heeft en kou lijdt, die in nood verkeert en 
vreemdeling is.

Vrede en alle goeds,
Tine Neuman
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
- mevrouw E. Renkema-de Boer
- de heer W. Dekker en mevrouw P. Dekker-Petersen
- de heer R. Jacques en mevrouw. J. Jacques-Krafft
- de heer C. van Groningen en mevr. J. A. van Groningen-Huijbregtse

Overleden
- de heer D. C. van der Perk
   
Wij denken aan hem met eerbied en respect. Wij wensen zijn familie en allen die van hem hielden 
veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 15 april 2019 - ds. Caroline Oosterveen - Anton Kanis (piano) - 
 Stil staan om mens te worden

De levensweg van Jezus is een weg vol lijden. Daar staan we zeker 
deze week bij stil. Maar lijden en onze zoektocht naar troost en 
hoop is ook iets van vandaag. Het kleurt ons bestaan. Hoe           
kunnen we ons verbonden weten met elkaar en met iets dat de 
werkelijkheid van alledag ontstijgt? 
We zoeken een weg en stoppen zo nu en dan bij de symboliek 
van kleuren, beelden, gedichten en teksten. 

Caroline Oosterveen

Wij nodigen u van harte uit om deze middag te komen. Na afloop, 
tegen 15.45 uur is er pauze. Dan is er tijd om elkaar te ontmoeten. 
Neem gerust iemand mee uit uw vrienden- of kennissenkring of 
buurt. 

Jacomien Wijnbergen

Voorzitter
Tine Neuman
Van Dijkeplein 86, 6711 MD  Ede
0318 - 61 08 03 
tine.neuman@gmail.com

Ledenadministratie
Henk Borkhuis
Dubbelhof 67
6715 EG  Ede
0318 - 75 82 67
hjborkhuis@gmail.com

Secretaris
Herman Gerritsen
Kraatsweg 18, 6712 DB  Ede
0318 - 61 24 99 
ede@pcob50plus.nl

Lief en leed
Cock Walraven
Erasmusstate 124, 6717 SB  Ede
0318 - 64 01 62
cwalraven@solcon.nl

Penningmeester
Jan Geels
Amsterdamseweg 73, 6712 GH  Ede
0318 - 65 57 12
jgeels@telfort.nl

Website
www.pcob.nl/uw-afdeling/Ede

Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54

colofon, ledenmutaties & ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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b. verslag ledenmiddag 18 februari 2019 - In de herfst van je leven jong van hart worden -
 Leo Fijen

Opening
Eenieder wordt welkom geheten, in het bijzonder de spreker en de 
gasten. Tine gaat voor in gebed, leest enkele verzen uit Marcus 2, 
bespreekt de tekst over naastenliefde en vriendschap. Zij vertelt een 
anekdote van Socrates.

In de Lief en Leed Pot zat heel weinig, graag aandacht ervoor! In     
Cultura is op 7 maart de toneelvoorstelling “237 redenen om door     
te gaan” en op 21 maart een concert van Stips. Cultura biedt 6 vrij-
kaarten aan, die in de pauze worden verloot. Op 4 maart is in Cultura 
de theatervoorstelling “Dag mama”. Het jaarverslag is beschikbaar.

Leo Fijen
Mijn vader was stukadoor. Zacht, lief, jong van hart. Hoe komt dat? Wat betekent dat? Hij nam mij mee naar de Stille Omgang 
die jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden en verwonderde mij over de stilte. 
Mijn moeder groeide op op de boerderij. Zij werd opgeleid tot onderwijzeres. Halverwege haar studie werd ze teruggeroepen 
naar de boerderij waar het door ziekte spaak dreigde te lopen. Dat heeft ze gedaan, maar ze heeft dat moment nooit kunnen 
accepteren en droeg dat haar hele leven mee. Haar jongere zus kon wel een opleiding volgen. Daar was ze jaloers op.
Probeer vrede te sluiten met de schaduwen in je leven. Zoek de stilte op. In de stilte ben je eenzaam, samen met de Ene.

Ik sta elke dag om 6 uur op. Dan maak ik mijn hoofd 
leeg. Koester wat je gegeven is. Doe je mobiele 
telefoon uit. 
Op dat moment gaat een mobiele telefoon in de 
zaal af. Ja, het is de mevrouw in het rode jasje op 
de voorste rij. De telefoon wordt uitgezet.
Mijn moeder begon te tobben met haar gezond-
heid. Op haar ziekbed heb ik haar verzorgd. In die 
laatste momenten gaan de luiken van het hart 
open. Dat heb ik ook ervaren bij het hospiteren in 
een hospice. Ze weigerde met haar zus te praten. 
Na haar overlijden ben ik met die zus gaan            
praten. In zo’n gesprek met de ander gaat het er 
niet om wie gelijk heeft. Kom elkaar halfweg tege-
moet. Zo word je vrij, blijf je jong van hart.
Ik zie de mevrouw met het rode jasje op haar    
horloge kijken. De aardappelen moeten opgezet 
worden. Dus ik zal maar stoppen. Hartelijk dank 
voor uw aandacht.

c. Theatervoorstelling “Dag Mama” 4 maart 2019

Dank zij bijdragen van PCOB, gemeente Ede, Malkander en Cultura konden 
we op 4 maart 2019 de 
theatervoorstelling “Dag 
Mama” naar Cultura         
halen. De belangstelling 
hiervoor was overweldi-
gend. We hadden de zaal 
wel drie keer kunnen vul-
len. Naast veel van onze 
leden en hun introducés 
waren veel werkers in de zorg en mantelzorgers aanwezig. De belofte van 
een meeslepend, ijzingwekkend herkenbaar theaterstuk over de gevoelswe-
reld van álle betrokkenen maakte het gezelschap helemaal waar. Na de pau-
ze gaf het gezelschap heel bruikbare tips hoe om te gaan met mensen met 
dementie. 

ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten & leden en ledenvoordelen

e. Dagtocht 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 organiseren de PCOB en de KBO samen een dagtocht naar Ootmarsum 
en de synagoge van Enschede. 

’s Morgens vertrekken we uiterlijk 08.00 uur richting Diepenheim. Daar worden we 
ontvangen met koffie/thee en krentenwegge. In Ootmarsum krijgen we een demon-
stratie in een glasblazerij. 
Daarna wandelen we (ca. 400 meter) naar het Stadshotel waar een koffietafel voor ons 
klaarstaat. Na de lunch een uurtje vrijaf in het centrum. Dan staat de bus klaar om naar 
Enschede te rijden. 
In Enschede bezoeken we de synagoge. Het gebouw is heel bijzonder. En de geschiedenis 
van joods Enschede ook. We krijgen daar een uitgebreide rondleiding en sluiten af met 
een kopje koffie/thee.
Dan gaan we naar Almen waar we gaan genieten van een 3-gangen diner. In Almen zijn alle drankjes voor eigen rekening.
Omstreeks 21.15 uur hopen we weer in Ede te zijn. 

Kosten
Kosten € 65,00 per persoon. Dit bedrag uiterlijk 8 mei 2019 onder vermelding van “Enschede” overmaken naar rekening NL27 
RABO 01 03 59 60 54 t.n.v. PCOB afdeling Ede. De regeling “Ede doet mee” is van toepassing. Meer daarover in de rubriek Zorg 
en Wonen. 

Aanmelden
Aanmelden op de ledenmiddag van 15 april en bij Jacomien Wijnbergen, tel. 0318- 619 039, e-mail jwijnbergen@upcmail.nl. 
Afhandeling naar volgorde van binnenkomst. De aanmelding is pas definitief als de kosten betaald zijn. Er kunnen 64 personen 
mee. Voor PCOB-leden zijn er 32 plaatsen gereserveerd. Voor KBO-leden hetzelfde aantal. Aanmelden en afmelden kan tot          
2 mei 2019. 

Opstapplaatsen
Om 08.10 uur vertrek bij Ons Huis, Hovystraat 2 en 08.00 uur vertrek bij St. Antoniuskerk, Stationsweg 112. Wilt u duidelijk aangeven 
waar u gaat instappen? Heeft u een speciaal dieet? Geef dat aan ons door. 

Jacomien Wijnbergen

Leden en Ledenvoordelen

a. Lief en Leed
Leden die iets verdrietigs of iets blij’s meemaken, krijgen een kaart of een bezoekje namens de 
PCOB-Ede. Er wordt iets lekkers meegenomen. Dat wordt erg op prijs gesteld merken wij. Als u        
leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoediging in de vorm van een kaart of bezoekje 
kunnen gebruiken, geef dat dan aan mij door. Met elkaar weten we meer van het Lief en Leed van 
onze leden. Alvast hartelijk dank.

Cock Walraven

d. Programma voorjaar 2019

datum onderwerp door
ledenmiddag 20 mei Kloostertuinen Tini Brugge

e. Activiteiten KBO Ede-Bennekom 

Op 17 april Knutselen voor Pasen. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, 
hoek rotonde Proosdijweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur. Zij zijn vrij toegankelijk voor 
PCOB-leden. Bij activiteiten met een beperkte capaciteit hebben leden van de eigen afdeling voorrang.
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leden en ledenvoordelen

b. Ledenwerving

De PCOB en onze afdelingen kunnen het werk op het gebied van onderlinge ontmoeting,     
ondersteuning en belangenbehartiging alleen blijven doen als er steeds weer nieuwe leden 
bijkomen. U kent in uw omgeving ongetwijfeld mensen die 50 jaar en ouder zijn. Als zij de 
doelstellingen van de PCOB - ontmoeting, belangenbehartiging en voorlichting willen                   
ondersteunen dan wilt u hen vast uitnodigen om lid te worden van de PCOB. 
Leden werven leden! 

Voor nieuwe leden van de afdeling Ede is er als welkomstcadeau een herdruk van 
het Album van Ede met oude foto’s.

PCOB-leden kunnen gebruik maken van kortingen op o.a. verzekeringen, internet en maaltijden. Meer daarover op de website 
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging. 

d. Rijbewijskeuringen 75-plus

Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR kan wel 3 maanden nodig hebben voor beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 4 maanden voor 
het verlopen van het rijbewijs een afspraak voor een keuring maakt.
Voor een keuring kunt u terecht bij:
1. de Rijbewijskeuringsarts.Voor een keuring moet u zich aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 of bellen met 036 – 720 09 11. De keuringen vinden plaats in Buurthuis de Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. 
 Voor PCOB leden zijn de kosten van de rijbewijskeuring € 35,00 voor het rijbewijs B/E. 
 Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) en taxipas zijn de kosten € 55,00.
2. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede. 
 De opbrengsten van de keuring komen volledig ten goede aan de stichting Child Support Indonesia.
3. Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede na afspraak op de tweede woensdag van elke maand, tel. 0318-478 232.
 Kosten € 30,00. Voor groot rijbewijs € 35,00.
 
Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u eerst een gezondheidsverklaring kopen. Die is verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl          
(inloggen met DigiD). Voor meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 34,80. Vindt u dat lastig om de verklaring digitaal aan 
te vragen? U kunt deze verklaring ook voor € 37,50 kopen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.

c. Hulp bij belastingaangifte en toeslagen

Deze service is bestemd voor leden van KBO en PCOB. Er wordt een inkomensgrens 
gehanteerd. Die is € 35.000,- voor alleenstaanden en € 50.000,- voor gehuwden/      
samenwonenden. De belastingservice ondersteunt bij het doen van eenvoudige   
aangiften.
 
Hoe gaat dat in de praktijk? 
De belastinginvuller komt bij u thuis. De invullers moeten zich legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de 
juiste persoon voor u heeft. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie 
die u verstrekt!

Het is belangrijk dat uw jaaropgave(n) en alle onkosten voor zorg en ondersteuning bekend zijn. Ook is het van belang 
om uw giften aan kerk en goede doelen op een rijtje te hebben. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op het bedrag 
wat u eventueel aan belasting moet betalen. We kunnen de aangifte alleen maar verzorgen door een zogenaamde 
machtiging aan te vragen. Daarmee geeft u de invulhulp toestemming om uw aangifte te verzorgen. Hoe dat gaat leggen 
wij u graag uit als u zich opgeeft. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte.
 
De belastinginvuller die bij u thuis komt, kan een onkostenvergoeding vragen van maximaal € 12,00 voor de kosten voor 
bijvoorbeeld print- en reiskosten. Graag de onkostenvergoeding contant afrekenen met de belastinginvuller.
 
Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van deze service dan kunt u uw ondersteuner weer opbellen voor een afspraak. 
Niet eerder van deze service gebruik gemaakt? Neem dan contact op met de coördinator van de belastingservice de 
heer Douwe Ettema, tel. 0318-645 831 of 06-55900646, e-mail: ettema.douwe@gmail.com. 
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e. Edesche Concertzaal - 15% korting voor PCOB-leden

In de unieke Edesche Concertzaal kunt u prachtige concerten van beroemde artiesten bijwonen. Als 
PCOB-lid krijgt u 15% korting op de prijzen. De korting wordt berekend over de normale verkoopprijs. 
Dus niet op de voorverkoopprijs. De kortingscode PCOBLEDE is alleen geldig op vertoon van de                 
ledenpas bij de kassa. De kortingscode moet ingevoerd worden op de website, of bij de kassa getoond 
worden d.m.v. de nieuwsbrief. De korting geldt niet voor reeds gekochte kaarten. Bij aankoop via          
internet moet u uw ledenpas wel meenemen naar het concert. Meer informatie over de programma’s 
kunt u vinden op de website www.edescheconcertzaal.nl.

Maria Milstein (viool) & Nathalia Milstein (piano) - Vioolsonates van Mendelssohn, Franck en Debussy
“Haar toon klinkt naar weemoed, naar diepzinnigheid, naar iets kwetsbaars”, schrijft de Volkskrant. Met de Nederlandse             
Muziekprijs 2018 op zak is violiste Maria Milstein dan ook dé vioolsensatie van dit seizoen. Samen met haar zus Nathalia laat 
Maria Milstein zich nog één keer horen als artist in residence van de Edesche Concertzaal. In de sublieme akoestiek voelen de 
zussen Milstein zich helemaal vrij in adembenemende vioolsonates van Mendelssohn, Franck en Debussy. Bestel kaarten via 
tickets.edescheconcertzaal.nl/t1178

f. Theater Cultura - Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede kunt u genieten van de volgende voorstellingen:
1. Toneelvoorstelling “In Vrede van Berg & Bos” over de littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten op donderdag
 11 april om 20.15 uur. Prijs voor PCOB leden € 15,50. 
2. Theaterconcert Kleed me uit van Roos Blufpand vrijdag 12 april om 20.15 uur. Prijs voor PCOB leden € 15,50.
 Meer informatie over deze voorstellingen op www.cultura-ede.nl. 
 Korting op vertoon van PCOB ledenpas bij de kassa van Theater Cultura.

Zorg en Wonen

Regelingen gemeente Ede

hulp voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente Ede vindt het belangrijk dat mensen 
met een beperkt inkomen en vermogen ook mee 
kunnen doen aan allerlei activiteiten, waaronder 
het lidmaatschap van de PCOB. Zij heeft daarvoor 
verschillende regelingen gemaakt. 

Meer informatie daarover kunt vinden op www.ede-
doetmee.nl, www.menzis.nl/gemeente en www.
ede.nl/minimaregelingen. De ziektekostenverzekering 
kunt u afsluiten op www.gezondverzekerd.nl/ede. 
Voor de inkomens-ondersteunende regelingen kunt 
u een aanvraag doen via www.ede.nl/berekenuwrecht.

Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s)

Veel mensen, die zorg nodig hebben, komen terecht in een ingewikkeld web van contacten met de gemeente, zorgkantoren, 
instanties en aanbieders. Niet zelden ziet men door de bomen het bos niet meer. De vrijwillige ouderenadviseurs binnen onze 
afdeling kunnen daarbij helpen. Zij staan naast u en helpen u met informatie, advies en voorlichting om de weg te vinden in dit 
complexe stelsel.
Zij zijn daarvoor opgeleid en kunnen informatie geven over wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. Zij kunnen 
leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke    
oplossingen van problemen. Een herkenbaar en betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor. De VOA verwijst, bemiddelt 
en adviseert vrijblijvend. Binnen onze afdeling zijn 6 VOA’s actief. Hun advies kost u niets!

zorg en wonen & voa
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Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken met de volgende telefoonnummers:
Adria Overbeeke  0318 - 642 811 en 06 24 19 67 15
Cock Walraven  0318 - 640 162 en 06 18 85 74 48 
Herman van den Berg 0318 - 636 869 en 06 53 51 85 22 (coördinator) 
Rineke van Ginkel  0318 - 418 250 en 06 23 48 15 28 
Truus Boer  0318 - 307 209 en 06 30 42 92 61
Wil Achterberg  0318 - 623 807 en 06 25 09 13 49

invoegen afbeelding VOA

Informatie
a. Ede FM

De radiozender Ede FM heeft verschillende interessante programma’s. Elke maandag om 18.00 uur       
Orgeluur, om 19.00 uur Kerkvenster met informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede en om 20.00 uur 
Zingend geloven. Herhalingen op zondag om 08.00 - 09.00 uur, 10.00 - 12.00 uur, 21.00 uur - 23.00 uur.

Programma “Kerkvenster” april 2019
1 april  Interview met Margreet Berends over Cristesti, Roemeense zustergemeente van De Ark, Ede. 
 Lied van de Week: ‘Christus naar wie wij heten.’(NLB544). Column: Bram Wattel.
8 april Vraaggesprek met Marja Oosterloo over Creatieve therapie. 
 Lied van de week: ‘Wees blijde nu in ’t midden van het lijden.’(NLB546). Column: Sandra Kooij.
15 april ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over lectuur over kerk en geloof. 
 Lied van de Week: ‘Met de boom des levens.’(NLB547). Column: Bart Cusveller.
22 april Paasprogramma: gesprek jongeren over hun beleving van Pasen. Introductie muzikale Paascompositie 
 door Anton Kanis. Lied van de Week: ‘Het hoogste woord daalt uit het licht.’ (NLB565). Paasliederen.
29 april Interview met Mar van der Velden over Veertig jaar Basisgemeente “Exodus” te Ede. 
 Lied van de Week: ‘Midden in de dood zijn wij in het leven.’(NLB566).
 Boekbespreking: Ide Zinkstok over Esther Gerritsen, ‘De Trooster’.

EDE FM vindt u op FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Live en uitzending gemist via http://www.omroepede.nl/luister-ede-fm-
via/content/page?2808. 

c. Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambas-
sadeurs geven graag advies op maat. Zij kunnen u stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. 
De inloopspreekuren zijn op 24 april, 22 mei en 26 juni 2019 van 10.00 - 11.30 uur in Cultura, Molenstraat 45, Ede.

informatie

b. Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt houdt op 18 april van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, zorg- en dienstencentrum Bethanië, Platteel-
hof 3 Ede. Thema: Bewegen en dementie.  Meer informatie op de website https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/
veluwe-vallei-grebbe/alzheimer-trefpunt-ede. Bellen kan met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en Christina van 
Uffelen, tel. 0318 - 689 999.

d. Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Inwoners van Ede vanaf 65 jaar kunnen hun kennis van verkeersregels gratis laten bijspijkeren. In twee bijeenkomsten 
praat een gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer Nederland u bij over alle gewijzigde verkeersregels. Denk aan 
turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz. Er is ruimte voor vragen en inbreng van eigen ervaringen.
Tijd: donderdag 2 en 23 mei 2019, van 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2 Ede. U wordt beide dagen verwacht. 

Aanmelden per e-mail naar steunpuntoost@vvn.nl of telefonisch bij 0575 - 510 144. Vermeld “Opfriscursus Ede” en uw 
naam, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Voor meer informatie bellen met 0575 - 510 144.
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ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 
E info@vanedendruk.nl   •  I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

15% kortingscode
voor alle concerten:

PCOBLEDE

Amsterdamseweg 9, Ede
0318 - 200 214
info@edescheconcertzaal.nl
www.edescheconcertzaal.nl

tickets.edescheconcertzaal.nl/t1178

VIOOL • PIANO

MARIA & NATHALIA MILSTEIN 
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