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De afgelopen maand mocht ik al een flink 
aantal leden van de PCOB Ede spreken.     
Zo vindt men het belangrijk dat we         
elkaar kunnen ontmoeten en ook wil men 
meer weten wat de PCOB met de lokale 
belangenbehartiging doet. Ouderenzorg is 
prominent aanwezig in de media. Er zijn 
zorgen over de betaalbaarheid van de zorg 
en tegelijk vinden we dat er te weinig geld 
naar toe gaat.

De meeste ouderen blijven thuis wonen (96%). 
Maar langer thuis wonen heeft ook zijn 
dilemma’s hebben. Zo kan het voorkomen 
dat je de gehele dag niemand spreekt en 
wat kan het wachten op een gesprekje of 
een beetje aandacht dan lang duren.

De samenleving kenmerkt zich niet alleen 
door een groter aandeel ouderen, maar 
ook door meer diversiteit in deze groeiende 
groep. De samenleving verandert snel door 
digitalisering, flexibilisering en informalisering. 
De ouderen veranderen ook qua leefstijlen, 
sociale en culturele activiteiten en wensen 
en behoeften. Daarmee zal ook de vraag 
veranderen. We zullen meer rekening 

daarmee moeten houden. Niet iedereen 
kan hetzelfde en zelfredzaamheid is een 
groot goed, maar is ook voor veel mensen 
geen haalbare kaart. Als bestuur is het 
goed te horen dat PCOB Ede leden met ons 
mee willen denken om binnen COSBO 
verband voor de toekomst keuzes te 
kunnen in wat rust en vertrouwen geeft 
om bijvoorbeeld thuis te kunnen blijven 
wonen.

We naderen het einde van het jaar. De 
maand december waarin we de geboorte 
van Jezus vieren. Een feest dat ons 
herinnert dat er hoop is voor de wereld. 
Kerst kan ons blij maken. Wij mogen ook 
lichtdragers zijn, elkaar bemoedigen en 
ons ook richten op het rijk dat eens komen 
gaat. Bonhoeffer beschreef dat zo mooi.

In goede machten stil en trouw geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag
God is met ons , des avonds des morgen
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Geeske Telgen-Swarts
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
- dhr. W. Nuis
- mevr. J.E. v.d. Deijl-van Druten
- mevr. C.G. van de Vrede
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden
- dhr. Vermeer
- op 25 juli 2019 mevr. G.A. Schroten-Buiter

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

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 16 december 2019 - Kerstviering - 
 ds. Wijnand Sonnenberg - Miny Sonnenberg - Anton Kanis

Ds. Wijnand Sonnenberg zal die middag de kerstviering verzorgen. Naast een meditatie is er ook ruimte om samen te zingen. 
Ds. Sonnenberg was twee periodes predikant in Ede. Allereerst van 1992 tot 1997 in de Bethelkerk en in de wijk 
Rietkampen. Daarna vertrok hij naar Ermelo om in 2004 predikant te worden in de 
huidige Kleopasgemeente in de wijk Rietkampen. Na zijn emeritaat in 2014 was hij 
nog 5 jaar predikant in het prachtige dorpje Veessen aan de IJssel. Sinds september 
wonen hij en zijn vrouw weer volledig in Ede. In het tweede deel van de bijeenkomst 
zal Miny Sonnenberg ons het levensverhaal van de Duitse verzetsstrijder en 
theoloog Dietrich Bonhoeffer vertellen. 
De techniek en muzikale begeleiding is in handen van Anton Kanis. 

De afsluiting is tegen 15.45 uur. Daarna is er volop tijd om elkaar te ontmoeten. 

We hopen op een mooie en gezegende middag. 

colofon, ledenmutaties

Voorzitter
Geeske Telgen
Molenparkweg Oost 14
6741 ZS  Lunteren
0318 - 48 70 46 
geeske.telgen@planet.nl

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 
en ledenadministratie
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
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b. Ledenmiddag 20 januari 2020 – Ethiopië, arm, land met bijzondere cultuur - 
 Ale Sierksma 

Tijdens zijn rondreis door het noorden van Ethiopië in 2011 zag en 
hoorde hij heel veel uit het verleden. De geschiedenis begint al 
voor het bezoek van de koningin van Scheba aan koning Salomo 
zo’n 3000 jaar geleden. Wie is haar zoon? Heeft die zoon de ark uit 
de tempel meegenomen? Dat staat in een boek dat voor de 
Ethiopiërs net zo heilig en waar is als de Bijbel. Dat boek wordt 
bewaard in de heilige stad Axum.
Nog een heilige stad: Lalibella. Daar staan minstens 12 kerken, 
uitgehouwen in de rotsen. Men zegt door koning Lalibella in           
23 jaar. Maar archeologen denken dat de bouw van deze kerken 
eeuwen geduurd heeft. 
Een bezoek aan Ethiopië zonder een bezoek aan Lucy kan echt 
niet. Dus moet je naar het Nationaal Museum met een 
tentoonstelling over de vondsten van de oudste mensen, 
gedateerd op 3,5 miljoen jaar geleden.
Zo maar enkele hoogtepunten. Maar er is meer. Zeker als je 
wandelt door de Semien Mountains (3500 m hoog) en als de 
waterdruppels van de watervallen van de Blauwe Nijl je 
besproeien. Ook als je de mensen, zoals de Falasha’s ontmoet 
met hun koeien, geiten, ezels en dromedarissen. 
Ook de dieptepunten zul je beleven. De wegen zijn niet allemaal 
geasfalteerd. Kuilen? Ja zeker. Stof? Heel veel. Hotels? Niet           
altijd schoon. Soms warm water. Toiletten? Gat in de grond.            
En doorspoelen met een kan water.
Al met al wordt het verhaal van het bezoek aan Ethiopië een 
geweldig avontuur.

Van harte uitgenodigd om op de ledenmiddagen te komen. 
En neem gewoon iemand mee.

Jacomien Wijnbergen

Plaats en tijd ledenmiddagen
De ledenmiddagen beginnen om 14.30 uur en duren tot uiterlijk 16.45 uur. Plaats is Ons Huis’, Hovystraat 2, Ede.            
Vanaf 14.00 uur staan koffie en thee klaar. Als u niet zelf kunt zorgen voor vervoer neem dan contact op met de heer        
H. Laanstra, tel. 0318 - 65 27 72.

NIEUW - Schrijftolk bij ledenmiddagen
Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd 
wordt. Buiten het gesproken gedeelte geeft de 
schrijftolk zo mogelijk ook informatie weer zoals 
lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en 
belangrijke omgevingsgeluiden. De tekst wordt op een 
beamer geprojecteerd zodat de tekst van het 
gesprokene ook goed te volgen is voor mensen met 
een gehoorbeperking.

Ook op onze ledenmiddagen blijkt er behoefte te zijn 
aan een schrijftolk. Anderen kunnen door de 
gehoorbeperkingen de middagen niet (meer) bijwonen.

Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat in 
het vervolg op onze ledenmiddagen een schrijftolk 
aanwezig zal zijn en meer mensen onze middagen 
kunnen bezoeken.

ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

c. Vrijwilligersavond 13 december 2019 - Pizza & Pizza

In onze afdeling zijn veel vrijwilligers actief. Eén keer per jaar willen we hen belonen 
voor hun bijdrage aan de afdeling. Dit jaar willen we dat doen op zaterdag 13 
december 2019 bij Pizza & Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 te Ede. 
We beginnen om 17.00 uur. Partners van de vrijwilligers zijn ook van harte welkom.
Aanmelden graag voor 6 december per e-mail: jwijnbergen@upcmail.nl of per 
telefoon: 0318-619039.

e. Verslag ledenmiddag 21 oktober 2019 - Jan Siebelink - Oud(er) worden en muziek

Deze middag wordt voor het eerst geopend door onze nieuwe voorzitter, Geeske Telgen. Zij feliciteert Herman Gerritsen, 
die vandaag jarig is. In de opening combineert zij daarna de president en Nobelprijswinnaar uit Ethiopië met de Bijbelse 
figuren Elia en Elisa. Verder zijn aanwezig: Marcel Wielhouwer, die Jan Siebelink zal interviewen. Margret Spelt speelt 
pianowerken ter afwisseling van het gesprek.
Na een paar inleidende vragen gaat het over 
‘Jas van belofte’, het Boekenweekgeschenk van 
dit jaar. Jan Siebelink vertelt hoe het tot stand 
kwam en iets over de inhoud. Daarna vertelt hij 
hoe hij ertoe kwam om schrijver te worden. 

Margret speelt: Andante uit Sonate in C KV 545 
W.A. Mozart

Na kort over snelle auto’s gesproken te hebben 
(Jan heeft een paar jaar een Maserati gehad) , 
stapt Marcel over naar de religie, in het 
bijzonder het christelijk geloof. Jan is nog steeds 
een kind van het (christelijke) gezin waarin hij 
werd geboren. Hij heeft ontzag voor God en zal nooit denigrerend over Hem praten. Hij heeft zich (nu tot zijn spijt) laten 
uitschrijven uit de SoW-kerk en dacht dat de literatuur hem wel zou kunnen helpen. Hij vindt zichzelf nu niet meer 
ongelovig. ‘Waardoor heeft het boek ‘Knielen op een bed violen’ zoveel mensen geraakt?’ is de volgende vraag. Het boek 
verscheen in een wereld, waarin de secularisatie al behoorlijk op gang is gekomen. Toch hadden (ook veel niet-kerkelijke) 

mensen iets met dit boek. Wellicht het collectieve geheugen van 
een calvinistisch land. 
Margret speelt: Präludium in D BWV 936 J.S. Bach.

Pauze.
Margret speelt: Sarabande L. Einaudi.

Hoe is het ouder worden voor een schrijver? Jan heeft een nieuwe 
heup en de linkerkant van het lichaam deed het op een gegeven 
moment niet meer. Dit is vanzelf opgelost, maar toch is hij 
voorzichtiger (kijken waar ben ik op de hei?). ‘Ik denk er de hele 
dag aan en eigenlijk ook niet’. Het valt niet mee. Afspraken in de 
toekomst: zal ik het wel doen of niet doen? Het schrijven is nu 
meer: relativerend ermee omgaan (Het kan mijn laatste boek 
zijn). Bloem en boom in de natuur: Hoe is dat nu? Jan heeft ook 

d. Nieuwjaarsbijeenkomst - 7 januari 2020

Wij nodigen u van harte uit om elkaar op dinsdag 7 januari 2019 te ontmoeten en elkaar een gezegend 2020 toe 
te wensen. Graag zien wij u van 10.00 - 11.30 uur in Ons Huis.

Jacomien Wijnbergen
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

vruchten aan struiken en boom in eigen tuin. ‘Ik kijk nu al uit naar 
de volgende keer, als er weer wat gaat groeien’. Advies: Ga nog 
door met de dingen die je gewend ben te doen. Het moet 
uitdagend blijven; niet toegeven aan het ouder worden.

Margret speelt: Drömmesyn (Droombeeld) Opus 62, 5 E. Grieg.

Aan het eind is er nog gelegenheid tot vragen stellen of om dingen 
te delen. Tot slot toont Jan de omslag van zijn volgende boek.
Geeske bedankt de medewerkende gasten en wenst ons wel 
thuis. Het was een boeiende middag.

Anton Kanis

g. Verslag ledenmiddag 18 november 2019 - op weg naar Kerstmis 
 aan de hand van Johannes Sebastiaan Bach - ds. Jan Heijne

De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter, mw. Geeske Telgen. Ze doet nog       
enkele mededelingen over het etentje voor de vrijwilligers op D.V. vrijdag 13 december 
vanaf 17.00 uur. Naar aanleiding van een oud psalmboek uit 1850 memoreert Geeske dat 
we van generatie op generatie dezelfde melodieën zingen en enkele regels uit een gedicht 
van Huub Oosterhuis: Soms breekt Uw licht in mensen door.
Dan krijgt ds. Jan Heijne het woord: Op weg naar Advent en Kerstmis aan de hand van 
Johannes Sebastiaan Bach. Als vijftienjarige zong hij al mee in de Mattheüs Passion in 
Gouda. De belangstelling en bewondering voor Bach was er daarmee al vroeg in zijn leven.
Aan de hand van brieven aan verschillende personen neemt hij ons mee door het leven van de componist. De tijd die 
Bach in Leipzig woonde en werkte, zijn werk als musicus, leraar en goedmoedige huisvader, al was hij streng, passeert de 
revue. Als cantor-organist van de Thomas en Nicolaï Kirche zorgde hij elke zondag voor een nieuwe cantate die passend 
was voor dat moment in het kerkelijk jaar. Onder aan zijn composities schreef hij steeds weer: Soli Deo Gloria, dikwijls 
afgekort: S.D.G., vaak ook voluit: God alleen de eer! 

Jan citeert een gedicht van Hendrik Marsman waarin het licht 
van de ster schittert: 
Laat één ster, een onaanzienlijk teeken
flonk’ren boven de rampzaligheid,
en opnieuw gelooven wij in streken
voorbij ’t moeras van dezen lagen tijd.

Advent is de grote wachttijd, de verwachtingstijd: Er staat 
wat te gebeuren, nog even wachten!
Gedurende de rest van de middag gaat ds. Heijne met ons 
door het Weihnachtsoratorium aan de hand van 
geluidsfragmenten. Het werk is niet geschreven om in één 
keer te worden uitgevoerd. 

f. Pannenkoeken eten Kernhem 7 november 2019

Ook dit jaar was er weer gelegenheid om met elkaar
pannenkoeken te eten in Pannenkoekenhuis Kernhem. 

Het was gezellig en de deelnemers hebben smakelijk gegeten.
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Het bestaat uit zes cantates. Allereerst luisteren we 
naar het openingskoor van cantate 1 voor 1e kerstdag: 
Jauchtzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, uitgevoerd 
door La petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken.Uit 
cantate 2, voor 2e kerstdag, horen we het koraal: 
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, …….da ruhet 
itzt der Jungfrau’n Kind. De toon waarop het laatste 
woord van dit koraal is gezet is de laagste toon van 
het gehele oratorium. Bach wil daarmee aangeven 
hoe laag de Heer wilde gaan voor deze wereld. Uit 
cantate 3, voor 3e kerstdag, klinkt het koor: Herrscher 
des Himmels.… Voor nieuwjaarsdag is cantate 4 
gecomponeerd. Het slot van dit gedeelte: Jesus 
richte mein Beginnen is omlijst met een keur aan 
instrumenten die als het ware een lijst vormen om 
het koraal. Cantate 5 is voor de eerste zondag na de 
besnijdenis van Jezus. Ze begint met: Ehre sei dir, 
Gott, gesungen. Uit de laatste cantate, geschreven 
voor het feest van Driekoningen horen we: bei Gott hat Seine Stelle dan menschlichen Geschlecht.
De voorzitter bedankt ds. Jan Heijne hartelijk en eindigt: Soms heb je geen woorden en dan is het heerlijk dat er muziek is!

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

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. 

leden en ledenvoordelen

h. Programma

datum onderwerp door
13 december Vrijwilligersavond bestuur
16 december  Kerstviering ds. Wijnand Sonnenberg
7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst bestuur
16 januari Kerken in Noord Ethiopië Ale Sierksma
3 februari Het werk van een geriater Hanneke Snellen
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d. 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. Geen korting op al gekochte kaarten. De 
kortingscode PCOBLEDE is alleen geldig op vertoon van de ledenpas bij de kassa. De kortingscode 
voert u in op de website. Neem uw ledenpas mee naar het concert.

Exclusieve avond met Pia Douwes en Bernd van den Bos (piano)
Pia Douwes kun je gerust een van de grandes dames van de musical noemen. Ze voelt zich net zo thuis op Broadway als 
op het Londense West End. Al meer dan tien jaar vormt ze een duo met pianist Bernd van den Bos. Samen bezorgen ze 
je in de Edesche Concertzaal een ontroerende avond met een lach en een traan. Natuurlijk komen Pia’s grootste hits 
voorbij, maar ook vertelt de zangeres over belangrijke momenten in haar leven. “Het wordt een persoonlijke avond”, laat 
Pia weten. Bestel kaarten via tickets.edescheconcertzaal.nl/pia-douwes. 

e. Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede kunt u genieten van de volgende voorstellingen:
1. Theaterconcert Ik loop van Gerard van Maassakkers op zondagmiddag 8 december om 15.00 uur. 
 Prijs voor PCOB leden € 22,50.

Na zijn bijzonder succesvolle 40 jaar liedjes loopt Gerard van Maasakkers verder. Hij kijkt rond, staat hier en daar 
stil, komt thuis met verhalen die hij vastlegt in woorden en akkoorden. Zo is Gerard op z’n best. Wat klein is maakt 
hij groot, wat persoonlijk is maakt hij herkenbaar voor iedereen. Na een optreden zei iemand onlangs: ‘Het is alsof 
hij bij jou in de kamer zingt’. En zo klinkt Gerard van Maasakkers ook: dichtbij, warm, persoonlijk, ontwapenend. 
Nieuwe liedjes én klassiekers, een heerlijke avond dus. Frank Cools en Mike Roelofs komen weer met hem mee.

2. Toneelvoorstelling King Lear met Fred Delfgaauw en Ida van Dril op donderdag 16 januari om 20.15 uur. 
 Prijs voor PCOB leden € 16,00.

Theatermakers Fred Delfgaauw en Ida van Dril laten zich in hun nieuwe, gezamenlijke voorstelling inspireren door 
de eeuwenoude legende van King Lear. Niet voor niets is dit sprookjesachtige koningsdrama één van de 
indrukwekkendste toneelstukken van William Shakespeare. En bovenal is het nog altijd akelig actueel. Ga zitten en 
laat u verrassen door King Lear, in een vrijzinnige bewerking van Fred Delfgaauw en Ida van Dril.

leden en ledenvoordelen

c. Rijbewijskeuringen 75-plus

Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor de beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste               
6 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. Kosten voor PCOB-
 leden € 40,00 voor rijbewijs B/E. Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) en taxipas zijn de kosten € 60,00.
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 een gezondheidsverklaring kopen. Verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl. Voor 
meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 34,80. Vindt u het lastig om de verklaring digitaal aan te vragen? U kunt 
die ook voor € 37,50 kopen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.
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f. Kerstconcert Urker Mans Formatie

Op vrijdag 13 december december 2019 geeft de Urker MANS Formatie een kerstconcert in de Oude Kerk in Veenendaal. 
Het programma vermeldt aansprekende advents- en kerstliederen.
Datum: 13 december 2019. Locatie: Oude Kerk, Markt 9b, Veenendaal. Aanvang: 20.00 uur
Prijs leden PCOB, KBO en ANBO € 14,= op vertoon van ledenpas. Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of 
tel. 06-25391903. Ook verkoop bij Boekhandel De Rank, Pr. Bernhardstraat 28a, Veenendaal.

ZORG EN WONEN

a. Regelingen gemeente Ede

hulp voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente Ede 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. In de volgende tabel 
staan de inkomens- en vermogensgrenzen. 
Meer op www.ede.nl/berekenuwrecht.

Zorg en Wonen

b. Noodfonds Ede kan helpen in geval van Nood

Soms raak je door omstandigheden financieel tussen wal en schip. Opeens 
staat u voor een grote uitgave, er komt een aanslag van de belasting, er zijn 
problemen met toeslagen, u heeft uw reserves net aan iets anders 
uitgegeven, u moet veel bijbetalen aan medische kosten, enz.
De gemeente Ede kent een heel aantal minimaregelingen waar u gebruik 
van kunt maken, en soms kan de diaconie van de kerk bijspringen. Maar als 
dat niet mogelijk is, en er is een acuut probleem of knelpunt, dan kan het 
Noodfonds wellicht helpen.

Noodfonds Ede is bedoeld voor eenmalige, individuele, kleinschalige, financiële noodvragen, waar geen andere 
opties voor zijn. Het gaat om een (bescheiden) bijdrage aan primaire levensbehoeften, die echt nodig zijn. De 
bijdrage is een steun in de rug, op weg naar stabilisatie of verbetering van de situatie. Incidentele financiële 
ondersteuning kan soms net genoeg zijn om erger te voorkomen. 

Noodfonds Ede levert maatwerk en heeft geen vaststaande criteria. Wel zijn er twee belangrijke richtlijnen voordat 
we een aanvraag in behandeling nemen: het is zeer wenselijk als er een hulpverlener bij betrokken is, en eventuele 
andere voorzieningen zijn uitgesloten.

Heeft u wel eens financiële zorgen? Weet u niet goed waar u terecht kunt? Wilt u advies over mogelijke regelingen 
van de gemeente Ede? Wilt u weten of Noodfonds Ede u kan helpen? 
U kunt altijd bellen om advies te vragen! Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een bericht in, dan wordt u 
teruggebeld. 

Noodfonds Ede | Contactpersoon: Lisan Verboom | 06 2114 3860 | info@noodfondsede.nl
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c. Vervoer

Als u in de gemeente Ede woont en geen eigen vervoer heeft en ook niet met gewoon openbaar vervoer kunt reizen zijn 
er de volgende andere mogelijkheden.

1. De Valleihopper
De Valleihopper is aanvullend openbaar vervoer. 
U kunt gebruik maken van de Valleihopper wanneer:
- u door een beperking niet met ander openbaar vervoer kunt reizen, of
- u aangepast vervoer nodig hebt, of
- u openbaar vervoer nodig hebt maar er geen ander openbaar vervoer beschikbaar is. 
 Hiervoor geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft de minimale looptijd naar de dichtstbijzijnde halte 
 van het andere openbaar vervoer.

Een Valleihopper kunt u reserveren door te bellen met 090 - 55 11 551. 
Online reserveren is ook mogelijk via https://valleihopper.mijnregiovervoer.nl
U moet u dan wel eerst registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

2. Automobiel
Een doktersbezoek, even boodschappen doen of op visite gaan bij bekenden is best lastig als je niet meer beschikt over 
een auto(rijbewijs). Daarom heeft Malkander in samenwerking met de gemeente Ede de vrijwillige vervoersservice 
Automobiel. Voor en door inwoners. Er wordt gewerkt met geselecteerde vrijwillige chauffeurs, die oudere en minder 
mobiele inwoners vlot van deur tot deur brengen.

Hoe werkt het?
Word nu lid van Automobiel en ontvang gratis 1 jaar lidmaatschap! 
Daarna betaalt u € 15,00 per jaar. U kunt na aanmelding onbeperkt 
een jaar lang vervoer aanvragen door te bellen naar het landelijk 
servicepunt van Automobiel 088 - 700 41 00. Servicepunt Automobiel 
kijkt of er een chauffeur beschikbaar is die u kan brengen en/of 
ophalen. U betaalt de chauffeur contant € 0,30 per km. Het gebruik 
van Automobiel is eenvoudig.

Aanmelden lidmaatschap
1. Bel naar 088 - 700 41 00 of meld u online aan via
 https://www.malkander-ede.nl/ontmoeten/ik-zoek-vervoer---automobiel.aspx. 
2. Vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft kunt u direct gebruik maken van de vervoersdienst.

Vervoer aanvragen
1. Bel naar het landelijk servicepunt van Automobiel 088 - 700 41 00 om vervoer aan te vragen. 
2.  Servicepunt Automobiel kijkt of er een chauffeur beschikbaar is die u kan brengen en/of ophalen. 
 Mocht er geen chauffeur beschikbaar zijn, dan krijgt u dat direct bij uw aanvraag te horen.
3. U krijgt de totaalprijs van de rit direct bij aanvraag te horen. Het bedrag rekent u contant met de chauffeur af.

Zorg en Wonen
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d. Stoelvrij met Kerst

Malkander organiseert ook dit jaar weer “Stoelvrij met 
Kerst”. Juist tijdens de Kerstdagen (kerstavond, eerste en 
tweede kerstdag) biedt Malkander mensen die alleen 
zijn met kerst een plek bij een gastvrij gezin. Het liefst in 
de buurt waar mensen wonen. Er wordt rekening 
gehouden met een dieet, rookvrij of niet, huisdieren en 
mobiliteit. Als Malkander een match heeft gevonden dan 
zorgt zij oor een kennismakingsgesprek voor de 
kerstdagen tussen de aanschuiver en aanbieder.
Mensen die zich alleen voelen melden zich niet makkelijk 
aan. Het is belangrijk dat de mensen die dichtbij deze 
mensen staan, zoals de hulpverleners/ naasten het 
project met hen bespreekbaar maken. 
Voor meer informatie en het NOS-reportage van vorig 
jaar zie de website

https://www.malkander-ede.nl/ontmoeten/stoel-vrij-met-kerst.aspx

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Fabian Hemmers telefonisch via 06 82142004.

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)

Binnen onze afdeling zijn 5 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:
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

INFORMATIE

a. Ede FM

De radiozender Ede FM heeft elke maandag om 18.30 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 08.30 en 9.00 uur, 11.00 - 12.00 uur, 21.00 - 23.00 uur.

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 

voa’s & informatie
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Programma “Kerkvenster”
2 december Gesprek met Jan Smits over “De VEG Bennekom en haar huisvestingsplannen”. 
 Lied van de Week: ‘Kom tot ons o Langverwachte’ (1e advent) 
 Column: Jolanda Nooteboom.
9 december Interview met Rendelien Verschoof over “RIVM en vaccinatie”. 
 Lied van de week: ‘Ooit zal het vrede zijn (2e advent). Column: Jan Peter van de Schans. 
16 december In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur van de afgelopen
 week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Zoals een hert naar water smacht’ (3e advent). 
 Column: Joop Korteland. 
23 december Gesprek met Jan Peter Prenger over “Emmaus, Kerst en Moskee”. 
 Lied van de Week: ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ Column: Bert Fredrikze. 
30 december “Eindejaarsgesprek over 2019” door de redactie van Kerkvenster.
 Lied van de week: ‘Wie zo leeft’ Psalmen van Nu.
6 januari Gesprek met Ds. Yme Horjus over “Zijn duivel en hel verdwenen uit kerk, preek en samenleving?”
 Lied van de Week: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ Column: Willem de Vos.
13 januari Interview met Ds. Nico van den Houten over “Secularisatie”. 
 Lied van de week: ‘Elke knie moet buigen’. Column: Wim den Ouden.
20 januari In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur van de afgelopen
 week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Is niet muziek door U aan ons gegeven?’ 
 Column: Jan Don.
27 januari Gesprek met Tjirk van der Ziel over “Obsessie voor voedsel”. 
 Lied van de Week: ‘Iedereen is slecht’ - Psalmen voor nu. Column: Bert Fredrikze.

c. OV inloopspreekuur - 22 januari 2020

Op 22 januari is er van 10.00 - 11.30 weer een inloopspreekuur over het openbaar vervoer in 
Cultura Molenstraat 45 te Ede. Voor vragen bellen met 038-45 40 130, of een e-mail sturen naar: 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 

Ervaar het OV heeft regelmatig leuke acties in Gelderland, Overijssel en Flevoland. 
Bekijk deze acties op https://www.ervaarhetov.nl/acties/.

d. Tot Uw Dienst (TUD) - hulp bij klussen

Voor inwoners met een laag inkomen (zie punt a onder Zorgen en Wonen) 
kan TUD klussen doen in huis en hulp geven in de tuin, in de huishouding, bij 
boodschappen en bij verhuizen. 

Per klus rekent TUD een onkostenvergoeding van € 7,50 per persoon per uur. 
Meer informatie op www.totuwdienst-ede.nl. 
U kunt ook bellen met 0318 - 43 74 89.

informatie

b. Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt heeft op 16 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur een bijeenkomst in Woon-, zorg- en 
dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3 Ede. Het thema is Indicatie(s). Welke indicaties zijn er? Wanneer heb je 
welke indicatie nodig? Hoe vraag je indicaties aan?
Gast: mevr. Tanja den Boer, klantadviseur Opella Meer informatie op de website https://www.alzheimer-nederland.
nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/ . Bellen kan met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en Christina van Uffelen, 
tel. 0318 – 689 999.
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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:

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

tickets.edescheconcertzaal.nl/pia-douwes
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ZATERDAG 11 JANUARI

EEN EXCLUSIEVE  AVOND VOL MUZIKALE HIGHLIGHTS

PIA DOUWES & 
BERND VAN DEN BOS

VRIJDAG 10 JANUARI

Is dit de plek 
voor uw advertentie?

Mail naar:
ede@pcob50plus.nl


