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Namens de PCOB-Ede wens ik u allen een 
gezond en gelukkig nieuwjaar toe! En veel 
heil en zegen. 
We kijken terug op een turbulent jaar. 
Niet alleen in de wereld en in Nederland, 
maar ook dichtbij. 
Een jaar met zorgelijke ontwikkelingen in 
de wereld. Een jaar waarin de oorlog 
terugkeerde in Europa, wereldwijde 
zorgen over ons klimaat. 
En onzekerheden over de stijgende 
prijzen, de woningnood en de toekomst 
van de boerenbedrijven. Maar ook een 
jaar met zorgen over hoe we met elkaar 
omgaan in dit land. 
Geweld tegen hulpverleners enerzijds en 
onmacht om de toeslagenaffaire. Het 
leven wordt als drukker ervaren. Wij 
merken dat ook, omdat we moeite hebben 
om bestuursleden te vinden. Maar we 
merken het ook aan andere vragen als: 
wat kunnen we doen voor de buurman 
die zijn huis niet meer uit komt?  Wat als 
er geen verpleeghuisplaatsen meer zijn? 
Dit soort vragen gaat over het omzien 
naar elkaar in de hectiek van het leven. Ik 
denk daarbij aan de woorden van 
psychiater Dirk de Wachter: “Is het niet 

juist de tijd dat we elkaar ontmoeten, die 
we als meest zinvolle tijd moeten zien?”
Maar laten we niet alleen somberen: er 
zijn ook tekenen van hoop, zeker bij de 
PCOB-Ede. Want wat wordt er nog veel 
voor elkaar gedaan. Een vereniging die 
omzien naar elkaar voorop stelt. 
We mochten ook in 2022 nieuwe leden 
verwelkomen. 
We zijn blij dat ons nieuwe lid mevrouw 
Mook een taak gaat oppakken.
Een andere ontwikkeling is dat de PCOB-
afdeling Lunteren ons gevraagd heeft om 
meer samen te werken. 
Dat vraag extra inspanning van het 
bestuur, zeker nu we ook afscheid hebben 
genomen van Jacomien Wijnbergen en 
Herman Gerritsen als bestuursleden. 
In een afgeslankt bestuur gaan we toch 
met vertrouwen de toekomst in. 
Daarbij wetende dat:
God geeft ons een toekomst vol van hoop 
Dat heeft Hij aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen.
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Voorzitter
Geeske Telgen
Molenparkweg Oost 14
6741 ZS  Lunteren
0318 - 48 70 46 
geeske.telgen@planet.nl
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Bep Toering
Rijk Tigelaarstraat 92, 6711 XN  Ede
0318 - 61 26 99
beptoering@gmail.com
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Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54

Colofon, leden & ledenaCtiviteiten

LEDEN

Overleden

19 december dhr. G. J. van Osnabrugge
4 januari dhr. E. van Voorst
6 januari dhr. T. Blom

Wij denken aan hen met eerbied en respect. Wij wensen hun familie en allen die van hen hielden veel sterkte en 
Gods troost bij het dragen van dit verlies.

LEDENACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 8 februari

Namen hebben we allemaal. Doopnamen, roepnamen, vrije namen en een familienaam. 
Ooit is het geven van namen begonnen en door de geschiedenis is er veel in veranderd. 
Familienamen hebben een oorsprong, soms al van eeuwen geleden. 
Graag wil ik u meenemen op een reis door de geschiedenis van de naamgeving.

ds. Jan Overbeeke

Samenwerking PCOB-Lunteren en PCOB-Ede

De PCOB-Lunteren heeft moeite om mensen te vinden om de kar te trekken. Er wordt nu overwogen om de 
afdeling Lunteren op te heffen en de Lunterse leden bij de PCOB-Ede onder te brengen. Uiteraard op een 
manier dat er ook nog ruimte is voor activiteiten in Lunteren. Daarvoor hebben zich vanuit Lunteren al twee 
mensen aangemeld. Maar bestuurlijk en administratief moeten nog de nodige stappen gezet worden. 

Wij houden u de komende maanden op de hoogte. 

Geeske Telgen 
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b. Ledenavond met prof. dr. Arnold Huijgen: woensdagavond 15 februari

We hebben een nieuwe datum gevonden. 
Arnold Huijgen is schrijver van het boek ‘Maria, icoon van genade’, het theologische 
boek van het jaar 2021. Het is bijzonder dat een protestants theoloog over Maria 
schrijft. Maria staat in een rij van sterke Bijbelse vrouwen die laten zien dat de 
kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan, aldus Huijgen. Iedereen is welkom!
De zaal is open vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur, gebouw Rehoboth, 
Driehoek 11, Ede.

d. Terugblik jubileumviering

Ons bezoek aan paleis het Loo is prachtig verlopen. Met maar liefst bijna 90 personen hebben we het uitje samen 
beleefd. De stemming zat er goed in ondanks de wat trage start omdat de bus in de file stond en een half uur later 
arriveerde. Het bezoek aan het paleis verliep soepel. Iedereen kon gaan kijken naar waar hij of zij belangstelling 
voor had. Het grootste deel van de mensen heeft zich laten leiden door het verhaal van de audio. Een verhaal met 
zo nu en dan leuke anekdotes. En wat werkte het weer geweldig mee. Heel wat deelnemers zijn de tuinen ingegaan 
om daarvan en van de zon te genieten. Van de lunch is flink gebruik gemaakt. Zowel de soep als de broodjes 
smaakten voortreffelijk. Onze voorzitter hield een speech waarin ze verleden, heden en toekomst van de PCOB de 
revue liet passeren. Mooi! Positief was dat de chauffeur terug een andere route wilde rijden dan de heenweg. 
Helaas bleek een weg afgesloten voor verkeer, zodat we toch een stukje hetzelfde traject moesten nemen. Al met 
al zien we als commissie terug op een geslaagde dag. We bedanken jullie allemaal voor jullie betrokkenheid en 
medewerking om alles soepel te laten verlopen. Ook voor ons was het een waardige jubileumviering.

De jubileumcommissie: Coby Gerritsen, Bep Toering, Ale Sierksma

e. Kort verslag vrijwilligersavond 9 december 2022

We kwamen bij elkaar in de Schaapskooi in de Rietkampen. We hebben lekker gegeten, 
gezellig met elkaar gesproken en geluisterd naar een demonstratie Midwinterhoornblazen 
door Johan Hiddink.

ledenaCtiviteiten

e. Koffie en Sfeer Plus: Samenwerking PCOB en Nieuwe Kerkgemeente
Op elke eerste woensdag van de maand is er Koffie en Sfeer Plus van 10.00 - 11.30 uur. 
De bedoeling is dan om iemand uit te nodigen die ongeveer een kwartier iets over een 
boeiend onderwerp kan vertellen. Verder blijven ontmoeting en gesprek centraal 
staan. Voor die morgens nodigen we dan ook PCOB-leden specifiek uit, al zijn ze 
uiteraard elke woensdagmorgen welkom.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 
de woensdagen 1 februari en 1 maart.

Werkgroep PCOB/NieuweKerkgemeente: Ria Hordijk, Bep Toering, Eijo Balk en Jacomien Wijnbergen
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g. Programma PCOB-Ede vanaf februari 2023
 De ledenbijeenkomsten zijn normaal van 14.30 - 16.30 uur in Rehoboth, Driehoek 11 te Ede

We kunnen u het volgende interessante en gevarieerde programma aanbieden:

Datum  Onderwerp
Woensdagmiddag 1 maart Algemene ledenvergadering vanaf 15.30 uur
Woensdagmiddag 15 maart Van Pesach naar Pasen door ds. D. Hoolwerf

Vervoer
Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? 
Neem dan contact op met mevr. Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19 of Hermine Enserink, 0318 - 61 34 01.

i. Lief en Leed
Het is belangrijk dat we naar elkaar omzien als leden van de PCOB. Kent u iemand waarvan u 
denkt die kan wel een bemoediging gebruiken door een kaart sturen of een bezoekje te brengen, 
wilt u dit dan aan mij doorgeven. Zo kunnen we samen wat betekenen voor onze leden die het 
nodig hebben.

Bep Toering

ledenaCtiviteiten

f. Verslag ledenbijeenkomst 15 december 2022 kerst, met medewerking van 
 ds. Anne Verbaan (meditatie), Geeske Telgen (piano) en Linde van Kooten (dwarsfluit)

Na het welkom van Geeske, onze voorzitter, vertelt zij hoe blij ze is dat dominee Verbaan deze middag de 
meditatie zal verzorgen over Elisabeth en Maria. Centrale vraag daarbij is: Zijn wij onvindbaar voor God of is 
God verborgen voor ons. 
We zingen met elkaar prachtige liederen met begeleiding van de musici. Dominee Verbaan laat ons verschillende 
afbeeldingen zien waarop Elisabeth en/of Maria centraal staan, gemaakt door verschillende kunstenaars o.a. 
Rembrandt en Toorop. Een mooi gedicht van Willem de Merode draagt zij in haar meditatie voor. We verlangen 
allemaal naar licht en vrede, we wachten op een nieuwe wereld.

Zowel Elisabeth als Maria weten niet dat ze zo’n belangrijke plaats zullen krijgen in onze geschiedenis.
Het geschiede: God gaat iets nieuws beginnen, er gaat iets gebeuren.
God heeft een plan met ons mensen. God komt onverwacht, maar dan moet je wel je oren openzetten en 
luisteren. Zacharias en Sara luisterden niet gelijk. Maria en Elizabeth wel. Elizabeth begint met “inkeer” als ze 
zwanger is, want je moet groeien in dat proces. Pas als ze Maria ontmoet, laat ze haar blijdschap zien. Misschien 
geldt dat ook wel voor ons: geef God de ruimte in de geborgenheid van je leven zodat Gods Geest tot je 
doordringt. Waar hebben we het aan te danken dat God ons wil ontmoeten? Maria’s hele bestaan wordt 
beïnvloed door de geboorte van Jezus, die van de wereld is.
Een schilderij laat dat ook heel mooi zien: niet de ouders houden de 12-jarige Jezus vast, maar hij houdt zijn 
ouders bij de hand. God schrijft geschiedenis met ons, met u en met mij. Hij draagt ons bij alle gebeurtenissen 
in ons leven.

Na een indrukwekkende meditatie hebben we in een mooi versierde zaal met elkaar gedronken en gesproken. 
Het was een zeer zinvolle middag.

Tine Neuman

h. Programma KBO-Ede
15 februari Lezing door letselschade-expert mr. Vinod P. Chandi
15 maart Algemene ledenvergadering (alleen voor KBO-leden)   

Leeskring
Aanmelden bij kan bij Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31. 
Voor meer informatie over activiteiten zie website KBO-Ede https://kbo-ede.nl/activiteiten
De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van appartementencomplex ‘De Bosroos’, hoek rotonde
Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij anders vermeld.
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ZORG, INKOMEN EN WONEN

a. Hulp voor inwoners met een laag inkomen - Ede doet mee

Het gemeentebestuur van Ede wil bouwen aan een gemeente waar het fijn leven is, met een bloeiende economie, 
met waardering voor elkaar en onze omgeving, die veilig is en die voor ons klaarstaat. Ouderen moeten hier prettig 
ouder kunnen worden met de vrijheid om zelf keuzes te maken bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en 
ondersteuning. Daar zet de gemeente zich voor in! Zij vindt het belangrijk dat mensen met een beperkt inkomen 
en vermogen mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, waaronder het lidmaatschap van de PCOB. Zij heeft 
daarvoor verschillende regelingen gemaakt. Voor de inkomens- en vermogensgrenzen zie de tabel in een vorige 
nieuwsbrief.

c. Mantelzorgtrefpunt

Hoe langer je mantelzorger bent, hoe meer gepokt en gemazeld je bent. Je hebt van alles meegemaakt, waaronder 
soms ingrijpende gebeurtenissen. Toch kun je nog veel vragen hebben, alleen weet je vaak niet waar je het 
antwoord kunt zoeken. Ook krijg je als helper te maken met stressklachten en overbelasting omdat het zorgen 
soms zwaar valt. Het Mantelzorgtrefpunt is een vertrouwde ontmoetingsplek, waar er tijd, aandacht is voor jou en 
andere mantelzorgers om je hart te luchten.

Zorg, inkomen en Wonen

b. Hoge energielasten

De sterk gestegen prijzen van energie brengen veel mensen in moeilijkheden. Graag wijzen wij u op twee 
mogelijkheden om de energielasten te beperken.

1. Ede geeft warmte
De actie ‘Ede geeft warmte’ is bedoeld om mensen, die moeite hebben om hun energiekosten te betalen, een 
steuntje in de rug te geven van € 125. De actie is georganiseerd door het Diaconaal Platform Ede. Wie deze 
solidariteitsbijdrage goed kan gebruiken kan het aanvraagformulier invullen op http://diaconaalplatformede.
nl/ede-geeft-warmte. Of neem contact op met het Diaconaal Platform, Posthoornstraat 8 Ede, e-mailadres 
info@diaconaalplatformede.nl, tel. 0318 - 65 56 23.

2. Energietoeslag gemeente Ede
U kunt bij de gemeente Ede een energietoeslag van € 1.300 aanvragen. Uw inkomen mag dan niet meer zijn 
dan volgens de tabel onder a hiervoor. Er gelden meer voorwaarden waaraan u moet voldoen. 
Die vindt u op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen#c7017. 
Daar kunt u ook de energietoeslag aanvragen.
Aanvraagformulieren
De aanvraagformulieren zijn ook vinden op onze website:
https://www.pcob.nl/nieuws/hulp-bij-hoge-energielasten/.
Is het lastig dat zelf te doen. Vraag dan iemand u daarbij te helpen. De VOA’s willen u graag helpen.

3. Solidair zijn?
Maak een bedrag over op NL 42 ABNA 0425 2885 44 t.n.v. Noodfonds Ede. Vermeld daarbij: Ede geeft warmte.

j. Welkomstcadeau nieuwe leden
Nieuwe leden van de afdeling Ede kunnen als welkomstcadeau 
kiezen voor:
- een herdruk van het Album van Ede met oude foto’s of
- een plantenbon te besteden bij Harkes Tuincentrum Ede of
- het boek Van Engelen naar Driekoningen van Leo Fijen
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Het Mantelzorgtrefpunt vindt plaats elke vierde vrijdag van de maand. Vanaf 9.30 uur ben je welkom. 
De ochtend duurt van 10.00 tot 11.30 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden. De locatie 
is Servicepunt Bunschoterhof, Bunschoterhof 10 in Ede. Wil je vooraf informatie over het Mantelzorgtrefpunt of 
kennismaken, dan kun je mailen naar info@mantelzorgtrefpunt.nl of bellen naar telefoon 06-21985859.
Ken je mensen uit je omgeving waarvoor het Mantelzorgtrefpunt geschikt is? Laat het hen dan weten. 
Wij kunnen ook contact opnemen.

Mantelzorgtrefpunten in Ede en Lunteren:
Veldhuizen-Kernhem Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17, Ede
Lunteren  Stichting Ana Upu, Van der Duyn van Maasdamstraat 16, Lunteren
Ede-Zuid  Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1, Ede
Ede-Centraal  Servicepunt Bunschoterhof, Bunschoterhof 10, Ede

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)
Binnen onze afdeling zijn 4 VOA’s actief. 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 VOA’s kunnen en willen u daarbij graag helpen. Zij staan naast u en helpen u gratis met informatie, 
advies en voorlichting om de weg te vinden.
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.

Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken:
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
Adria Overbeeke 0318 - 642 811 en 06 24 19 67 15
Cock Walraven  0318 - 640 162 en 06 18 85 74 48

INFORMATIE
a. Ede FM

Programma’s elke maandagavond
18.30 uur:  ORGELHALFUUR. Herhaling: zondag 9.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
  Herhaling zondag 11.00 en 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

Programma KERKVENSTER februari 2023
6 februari 2023 Gesprek met Janny van Essen-van der Zandschulp over ‘Haar Israëlwinkeltje’ in Lunteren.
 Lied van de Week: “You raise me up” - Aled Jones. Column: Wim Dekker. 
13 februari 2023 Gesprek met Geeske Telgen over ‘40 jaar PCOB-Ede’. 
 Lied van de Week: Lord of all hopefulness’. Column: Kika IJsselmuiden.
20 februari 2023 In de rubriek ‘In ’t Vizier’ praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen 
 uit kerk of samenleving. Lied van de Week: ‘I am with you always’ - John Rutter. 
 Column: Jan Pieter van der Schans.
27 februari 2023 Onderwerp nog onbekend. 
 Lied van de Week: ‘Zoals een hert smacht naar water’. Boekbespreking.

EDE FM is te vinden: ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. 
Live en uitzending gemist via www.edefm.nl.

b. Hulp in de praktijk (HIP)
Weet u dat er in Ede een inloopspreekuur is? Iedereen die brieven niet goed snapt, niet goed overweg kan met de 
computer, kan daar een beroep op doen. Elke week op dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur zitten er 

voa’s & informatie
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vrijwilligers klaar om u te helpen. Het spreekuur zit in het DPE kantoor, Posthoornstraat 8 in Ede. Eijo Balk is het 
aanspreekpunt voor het inloopspreekuur. Dit is een onderdeel van het Diaconaal Platform Ede waarin een groot 
aantal kerken en geloofsgemeenschappen samenwerken.

c. Rijbewijskeuringen 75-plus
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor 
deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd 
moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan 

online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Meer informatie: tel. 085 - 487 71 00. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt 
u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een 
afspraak maken voor de keuring.

Keuring
Voor een keuring kunt u terecht bij:
a. De Rijbewijskeuringsarts. U moet eerst een afspraak maken op https://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak. 
 Of bellen met 036 - 720 09 11. Kosten voor PCOB-leden € 42,75 voor rijbewijs B/E.
b. De Velder, Munnikenhof 17, Ede. De keuringen verzorgt de heer Ruud Swagemakers, arts te Culemborg, 
 op de 3e vrijdag van de maand. Vooraf moet u een afspraak maken met hem, tel. 0345 - 47 65 15. 
 Het tarief is € 45,00 voor gezondheidskeuringen (alle leeftijden) en 75+ keuringen voor het CBR.
c. Regelzorg. U moet eerst een afspraak maken op https://regelzorg.nl/. Of bellen met 088- 23 23 300. De keuringen

vinden plaats in Huisartsenpraktijk Kernhem, Laan van Kernhem 93, Ede. Kosten € 50,00 voor rijbewijs B/E. Voor 
het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u naar 088 - 23 23 300.

d. Goedkope Keuringen. Voor de keuring moet eerst een afspraak maken. Dat kan door te bellen naar het landelijke
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616 of op de website www.goedkopekeuringen.nl. De keuringen vinden plaats bij 
HNK, Bennekomseweg 41, Ede. U kunt op dat adres geen afspraak maken voor een keuring. Kosten € 45,00 voor 
rijbewijs B/E en medisch.

informatie

d. Wie verzorgt uw belastingaangifte?

Een nieuw belastingaangiftejaar is aangebroken en de kans is groot dat u inmiddels een uitnodiging van de 
belastingdienst hebt ontvangen om uw aangifte 2022 in te vullen. Dat kan vanaf 1 maart. Voor veel mensen 
is het een ingewikkelde verplichting. Maar er is hulp beschikbaar!

In het afgelopen jaar hebben ongeveer 140 leden van KBO/PCOB in onze regio gebruik gemaakt van de 
belastingservice. Vanwege corona is destijds veel hulp via telefonisch contact en uitwisseling van gegevens tot 
stand gekomen. Nu kunnen we weer bij u thuis de noodzakelijke gegevens verzamelen om de aangifte te 
verzorgen.
Als u gebruik gaat maken van de belastingservice dan is het handig dat u aan de hand van de rekeningen en 
bonnetjes een overzicht maakt van alle kosten die u gemaakt heeft. Dan kan gaan over de ziektekosten die niet 
door de verzekering zijn betaald. Ook de gemaakte kosten voor sommige hulpmiddelen, medicijnen en 
dieetkosten zijn soms aftrekbaar. Een andere aftrekpost zijn de giften die u in 2022 gedaan hebt aan goede 
doelen en specifieke acties. Deze giften zijn (boven een drempelbedrag) vaak aftrekbaar. En altijd zijn de 
jaaropgaven van de AOW en het pensioen noodzakelijk. Als u deze niet hebt ontvangen zo rond 1 maart dan 
moet u (telefonisch) contact opnemen met uw pensioenfonds.

De KBO/PCOB in deze regio heeft vier geschoolde en deskundige invulhulpen beschikbaar om u van dienst te 
zijn. Het kan gaan om de inkomstenbelasting 2022. Ook kunnen we beoordelen of u in
aanmerking komt voor huur- of zorgtoeslag.
Hebt u al eerder gebruik gemaakt van de belastingservice, dan kunt direct contact zoeken met de invulhulp die 
ook vorig jaar de aangifte heeft verzorgd. Nieuwe klanten kunnen zich melden bij de coördinator (zie hieronder). 
Ter bestrijding van de onkosten brengen wij €15,- per persoon in rekening.

Namens het belastingserviceteam KBO/PCOB
Douwe Ettema (coördinator), mobiel bereikbaar op: 06 55 90 06 46, vast bereikbaar op: 0318  - 64 58 31
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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 

Mensen waarvan je houdt
zijn goud waard

Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede
Tel. 0318 - 650 000 • www.zorgvooruitvaart.nl

Maanderweg 70, Ede
Tel. 0318 - 62 80 80
www.bolthofvandentop.nl

3 MAKELAARDIJ
3 HYPOTHEKEN
3 VERZEKERINGEN

- Jachthaven Middelburg - 


