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De corona-crisis maakte dat we het afgelopen 
jaar niet door konden gaan met ons leven 
zoals vroeger. Velen roepen nu ook op tot 
herbezinning op onze manier van leven, onze 
samenleving en om nieuwe wegen in te slaan. 
Daarop worden met name onze politieke en 
kerkelijke leiders aangesproken. Maar echte 
vernieuwing veronderstelt moed om daar 
met elkaar over te spreken en het vraagt 
moreel leiderschap (citaat van pastoor Jules 
Dresmee). En moreel leiderschap kun je 
alleen maar invullen als je ontvanger bent 
van wat er ten diepste onder de mensen 
leeft. 

Met ons bestuur hebben we de afgelopen 
maand een groot aantal leden gebeld om te 
vragen hoe het met hen ging. In de 65 
gesprekken die ik mocht houden kwam het 
woord ‘contact’ als een rode draad naar 
boven. Wat was het mooi te horen van 
degenen die kerkelijk betrokken zijn, dat er 
allerlei manieren van ontmoetingen en 
gesprekken door de dominee of 
gemeenteleden toch doorgang konden 
vinden. Dat gaf moed en hoop. Je ziet die 
behoefte aan contact ook breder: in Ede 

wordt nu het centrum voor levensvragen 
gesubsidieerd, omdat er zoveel vraag is.

PCOB Ede heeft een maand geleden nog een 
ontmoeting kunnen hebben in Klein 
Zwitserland, ondanks de toen al geldende 
beperkingen. Kennelijk was de behoefte aan 
contact zo groot dat de bezoekers de risico’s 
accepteerden. Daarna was het een 
teleurstelling dat we als bestuur, alle 
activiteiten van de PCOB Ede in 2020 moesten 
beëindigen. 

Maar als ik dit schrijf gloort er hoop en we 
geven de moed niet op. Ik moest denken aan 
de wijze woorden: Leer van gisteren, leef 
vandaag en hoop voor morgen. En we mogen 
hopen: vergeet niet dat het straks Kerst mag 
zijn in wat voor omstandigheden we dan ook 
zitten. De geboorte van het Christus kind 
biedt velen van ons houvast in moeilijke en 
donkere dagen. Dat we elkaar daarin kunnen 
bemoedigen en met de engelen mee kunnen 
zingen: Gloria in Excelsis Deo.
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Icoon Geboorte van Christus • Noord-Rusland, 16de eeuw
Christus ligt, gewikkeld in witte doeken, in een rotsachtig, spaarzaam met 
struiken begroeid landschap in een donkere grot. De os en het witte 
paardje, die zich eveneens in de grot bevinden buigen zich over de kribbe. 
Het witte paardje vervangt de ezel, omdat men in het noorden van Rusland 
geen ezels kende. Voor de kribbe ligt de Moeder Gods op een rustbed. Zij 
is van de kribbe met het kind afgewend en kijkt naar Jozef, die linksonder 
op de icoon in een klassieke denkhouding in zichzelf is verzonken. 
Tegenover hem staat een man, als herder gekleed in een ruige schapenvacht. 
Over de interpretatie hiervan lopen de meningen uiteen. De meest 
gangbare verklaring is dat de figuur een als herder vermomde duivel is, die 
de twijfel van Jozef over de maagdelijke geboorte aanwakkert. Daarnaast 
wordt hij wel als profeet Jesaja gezien, die zijn profetie ‘Zie, de jonge vrouw 
is zwanger en zal een Zoon ter wereld brengen en gij zult Hem de naam 
Immanuel geven’ (Jesaja 7:14) aan Jozef komt uitleggen.

Boven dit tafereel staat een herder, met een grote hoorn in zijn linkerhand. 
De engel die aan de andere kant van de grot staat opgesteld, representeert 
de engel die de herders op het veld over het wonder van Christus’ geboorte 
heeft ingelicht. Hij draagt een staf in zijn handen met daarop een ster. 

Linksboven komen de drie wijzen uit het Oosten te paard aangereden. Alle drie wijzen zij omhoog naar de ster. 
Rechtsonder krijgt het Christuskind zijn eerste bad. De naakte Christus zit op de schoot van een vroedvrouw, die met 
haar rechterhand de temperatuur van het water voelt. Het water wordt door een dienares vanuit een kan in een 
wasbekken gegoten.

Aan het feit dat Christus twee keer op deze icoon is voorgesteld wordt wel een diepere betekenis toegekend. Het kind in 
de kribbe verpersoonlijkt de goddelijke natuur van Christus. Omdat dit kind niet van menselijke zorg afhankelijk is, heeft 
de Moeder Gods zich van hem afgewend. De engel, een hemelse dienaar, wel naar dit Christuskind gericht. In het 
tafereel waarin Christus zijn eerste bad krijgt wordt daarentegen zijn menselijke natuur benadrukt. Net als ieder 
pasgeboren kind wordt Christus hier gewassen en met alle mogelijke zorg omringd.

Leven in Coronatijd

2020 toch Kerst

We beleven een bijzondere tijd, heel bijzonder. We worden immers allen belaagd door een 
gevaarlijk virus, Corona. Het maakt wereldwijd ontelbare slachtoffers.
Ik schrijf dit op een dag dat onze bewegingsvrijheid opnieuw is ingeperkt. 
Hoelang gaat dit door?
Blijf ik gezond? Het leven is zo anders dan we gewend zijn. Je bent in deze tijd jarig, maar je kunt 
het niet vieren zoals je graag zou willen. En de vraag is gesteld: Kunnen we wel Kerstfeest 
vieren?
Kunnen we wel samenkomen? Mogen we weer samen zingen?
Ik kan me niet herinneren dat we van regeringswege zo beperkt werden in ons gaan en komen. Het is ongehoord!
Maar hoe dan ook, het wordt Kerst. Dat is niet te keren.
Het staat op de kalender: 25 december, Kerstdag. Dat kan niet worden uitgewist.
Kerst komt van Kristus. Jezus Christus is geboren.
Ook toen was het een barre tijd. Ook met dwingende regels van de overheid. Moeilijke tijden.
Denk aan Jozef en Maria. Ze moesten ook van overheidswege van Nazareth naar Bethlehem.
Je kunt een zwangere vrouw zo’n reis toch niet aandoen! Maar ze moesten en ze gingen.
Wat een armoe!
En dan wordt Jezus geboren: Kerst. Hij komt op de kalender. Want we mogen het niet vergeten.
Wellicht zal dit jaar Kerst anders zijn dan vorige jaren, met minder toeters en bellen. Maar we
worden niet gehinderd het evangelie te lezen en te overdenken.
En weet je, het is niet uitgesloten dat nu de gedachtenis aan Jezus’ geboorte ons meer doet dan vorige jaren. Lees met 
mij mee uit Mattheus 1: En zij zal een Zoon baren, en gij zult zijn naam heten JEZUS; want Hij zal zijn volk zalig maken van 
hun zonden.
Toch een gezegend Kerstfeest!

L. G. Zwanenburg
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LEDEN EN LEDENMUTATIES

Nieuw lid
- mevr. N. Jacobsen-Hazenboom

Overleden
- op 15 oktober 2020 de heer M. Kleiman
- op 7 november 2020 de heer J. H. Prins
- op 9 november 2020 de heer J. Wind

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 18 januari 2021 • Nieuwjaarstoespraak van burgemeester René Verhulst 
 en aanbieding notitie Ouderenhuisvesting

We zijn blij u te kunnen meedelen dat we op 18 januari 2021 onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar hopen te houden.

Onze gast in burgemeester Rene Verhulst die voor ons speciaal een nieuwjaarstoespraak 
houdt. 

Daarnaast heeft een werkgroep van de PCOB een notitie geschreven over ouderenhuisvesting. 
Ouderen hebben vaak behoefte aan aangepaste woonvormen, waarin te zijner tijd ook 
mogelijkheden zijn voor ondersteuning en zorg. De beschikbaarheid van goede 
ouderenhuisvesting kan ook een groot positief effect hebben op de doorstroming op de 
woningmarkt. Meer daarover in de rubriek Zorg en Wonen

De notitie zal worden aangeboden aan het bestuur van de PCOB Ede, aan het COSBO en 
aan het gemeentebestuur.

Omroep Ede zal aanwezig om er een nieuwsitem van te maken dat daarna dagelijks zal 
worden uitgezonden. Een video van de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester zullen 
we op onze website plaatsen.

Plaats: Pannenkoekenhuis De Langenberg, Arnhemseweg 120, Ede. Tijd: 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. 

Aanmelden
Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kunt u doen bij Ria Hordijk. Dat kan tot uiterlijk 18 januari 2021 voor 10.00 uur op het 
e-mailadres ledenopgavepcob@gmail.com of door te bellen. Haar telefoonnummer is 06 - 17 67 43 19.

Naast de geldende basisregels moeten iedereen, die de ledenbijeenkomst bezoekt, zich ook houden aan de volgende voorschriften:
- iedereen heeft een vaste zitplaats.
- bezoekers mogen niet van plek wisselen.
- bij binnenkomst is een gezondheidscheck verplicht.

De basisregels:
- blijf thuis bij klachten  - was vaak uw handen
- hoest en nies in uw elleboog  - schud geen handen
- houdt 1,5 meter afstand van anderen

Leden en Ledenmutaties, Ledenbijeenkomsten en -activiteiten

b. Koffiemiddag 1 februari 2021
We hechten veel waarde aan het onderlinge contact tussen en met leden. Daarom willen we voor onze leden als het kan 
maandelijks een koffiemiddag houden. De eerste op 1 februari 2021 van 14.30  - 16.00 uur in Pannenkoekenhuis De 
Langenberg, Arnhemseweg 120, Ede. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kunt u doen bij Ria Hordijk tot uiterlijk 29 
januari 2021 op het e-mailadres ledenopgavepcob@gmail.com of door te bellen. Haar telefoonnummer is 06 - 17 67 43 19.
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f. De PCOB Ledenraad, iets voor u?

Heeft u er wel eens aan gedacht om u verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad? 
In april 2021 zijn er verkiezingen voor dit hoogste orgaan van onze vereniging. 
De Ledenraad behartigt de belangen van alle leden. De Ledenraad is betrokken 
bij het uitzetten van de strategische kaders, waarbinnen het bestuur PCOB 
vrijelijk kan opereren, en houdt toezicht op het gevoerde beleid. 
Bent of kent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of zorg en     
de nodige bestuurlijke ervaring? Stel u dan kandidaat voor deze boeiende 
vrijwilligersfunctie!
 
Meldt u aan!
Iedereen die lid is (of wordt) van de PCOB en voldoet aan het profiel, kan zich opgeven als kandidaat voor de PCOB 
Ledenraad. Het is van belang dat kandidaten de sociaal-christelijke uitgangspunten van de PCOB onderschrijven, over 
bestuurlijke ervaring beschikken en zich aangesproken voelen om een bijdrage te leveren aan de vereniging PCOB. Een 
uitgebreid profiel kunt u vinden in het kiesreglement op onze website (www.pcobkiest.nl).
 
De landelijke Kiescommissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten. 
Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV en (pas)foto te sturen aan de landelijke Kiescommissie via het volgende 
e-mailadres: pcobkiest@gmail.com. 
Kandidaat stellen kan nog tot en met 8 januari 2021!

Ledenbijeenkomsten en -activiteiten

c. Vrijwilligersbijeenkomst

In onze afdeling is het goed gebruik de vele vrijwilligers één keer per jaar te belonen voor hun bijdrage aan de afdeling. Dit jaar 
kan dat niet door de in verband met de corona-crisis geldende regels. Als die beperkingen opgeheven worden hopen we zo’n 
bijeenkomst alsnog te organiseren.

e. Lief en Leed

Op 27 oktober 1960 trouwden onze leden Arie en Maty Romein in 
Barneveld. Zij herdachten dit in intieme kring en voelen zich blij en 
gezegend dit na 60 jaar te mogen gedenken. Dankbaar tevens voor de 
vele felicitaties, ook vanuit de PCOB! 

Omzien naar elkaar
In deze, door de maatregelen om het corona-virus te bestrijden, heel moeilijke tijd is omzien naar elkaar 
van extra groot belang. Als u leden kent, die een bemoediging door 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.

Jacomien Wijnbergen

d. Programma februari tot en met april 2021

In het vertrouwen dat er in het nieuwe jaar weer ruimte komt om elkaar weer te ontmoeten op ledenmiddagen hebben 
we voor de maanden februari tot en met april 2021 het volgende programma gemaakt. In het programma hebben we 
er rekening mee gehouden dat we in die periode op maandagen weer in “Ons Huis” terecht kunnen. Zo niet dan zullen 
we vermoedelijk moeten uitwijken naar dinsdagmiddagen op een andere locatie. Meer daarover in de volgende 
nieuwsbrief.

datum onderwerp   spreker
15 februari Op de fiets naar Rome   Herman Gerritsen
15 maart Paasviering   Marcel Wielhouwer
19 april Kunst en Kitsch   Jaap Bonhof
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Ledenbijeenkomsten en -activiteiten

g. Ledenvoordeel collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis

In 2021 gaan de zorgkosten nog verder omhoog en vooral senioren komen hier veelvuldig mee in aanraking. Juist daarom heeft 
KBO en PCOB in samenwerking met Zilveren Kruis een collectiviteitskorting besproken. Zo hebben we een pakket samen weten 
te stellen dat perfect aansluit op uw behoeften als 50+’er en bespaart u daarnaast tientallen euro’s op uw zorg- en premiekosten 
in 2021.

De beste zorgverzekering voor senioren:
• 3% korting op de basisverzekering
• 10% korting op aanvullende verzekeringen (bijv. tandartsverzekering)
• 25% korting op het pakket Extra Vitaal (speciaal voor senioren)
• Gratis Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket (o.a. 6x gratis fysiotherapiebehandelingen)
• Mantelzorgvervanging: Maximaal 24 uur vervangende mantelzorg 
   per persoon per kalenderjaar
• € 35,- vergoeding verplichte rijbewijskeuring
• € 20,- extra korting voor nieuwe KBO-PCOB leden in het eerste verzekeringsjaar

Word lid van PCOB en bespaar op uw zorgkosten! Samen zijn we goedkoper uit!

Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.kbo-pcob.nl/zk 

In gesprek met Zilveren Kruis 
Op 3 december om 11.00 uur organiseert KBO-PCOB een webinar over de collectieve 
zorgverzekering. Hierin hoort u wat de verzekering precies inhoudt en welke voordelen het 
geeft boven uw huidige verzekering. Een ideale gelegenheid om u goed te oriënteren en 
alle vragen te stellen die u heeft! Deskundigen van Zilveren Kruis staan u graag te woord.

Meedoen? 
Meld u dan aan via https://kbo-pcob.webinargeek.com/in-gesprek-met-zilveren-kruis-over-de-collectieve-verzekering 
U ontvangt een e-mail ter bevestiging met een link en u hoeft op 3 december alleen maar op deze link te klikken om toegang te 
krijgen tot het webinar. 

i. Ledenwerving

De PCOB en onze afdeling kunnen het werk op het gebied van onderlinge ontmoeting, ondersteuning 
en belangenbehartiging alleen blijven doen als er steeds weer nieuwe leden bijkomen. Zonder 
leden kunnen we dat niet. 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 het belang om lid van de PCOB te zijn, verwoorden in uw familie en of 
vrienden en kennissenkring. En hen uitnodigen om lid te worden van de PCOB. Leden werven 
leden! Heel graag aanbevolen.

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.

h. Meldpunt Bank Dicht!
  
KBO-PCOB opende onlangs het ‘Meldpunt Bank Dicht!’ We zien om ons heen dat steeds 
meer bankfilialen gesloten worden en we krijgen van leden steeds meer klachten en 
vragen hierover. Banken zeggen goede redenen te hebben om filialen te sluiten. Zo 
wordt er steeds minder contant geld gebruikt en maken klanten veel meer online 
gebruik van hun diensten. Om in kaart te brengen hoeveel sluitingen er in de afgelopen 
tijd zijn geweest, lanceerde KBO-PCOB het ‘Meldpunt Bank Dicht!’. Is uw bankfiliaal ook 
(recent) gesloten of gaat deze binnenkort sluiten? Laat het ons weten! 

U kunt uw melding doen door het formulier op  https://www.kbo-pcob.nl/bankdicht/?utm_medium=email in te vullen. 
U kunt ook bellen naar 030 - 3 400 600. 
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j. Wie doet er mee met de optocht in de Heideweek 2021?

Veel evenementen, concerten en festivals zijn in 2020 geannuleerd of verplaatst en ook voor de Stichting Heideweek Ede gold 
dat zij naar aanleiding van de gevolgen van het corona-virus heeft moeten besluiten om de jubileumeditie van de Edese 
feestweek, te verplaatsen naar 2021.
,,Geen gemakkelijke beslissing, temeer omdat de Heideweek dit jaar haar 85e verjaardag groots zou vieren.” aldus Gilbert 
Meurs, voorzitter van de Stichting Heideweek. “Sinds 1976 is er ieder jaar een Heideweek georganiseerd. De beslissing om dan 
na 44 jaar en ook nog eens uitgerekend op je 85e verjaardag met de organisatie van de Heideweek te moeten stoppen viel 
zwaar”.

Kunnen we als PCOB Ede meedoen? Een aantal van ons op een versierde kar of een huifkar in de 
optocht van zaterdag 21 augustus 2021 door Ede. Zo kunnen we ook laten zien dat we als PCOB 
Ede midden in de samenleving staan.

Heeft u belangstelling om mee te doen of te helpen met een plan? Mocht u belangstelling hebben 
dan kunt zich opgeven via ede@pcob50plus.nl of bellen met een van de bestuursleden.

ZORG EN WONEN

a. Werkgroep ouderenhuisvesting

Ouderen en toekomst is een beladen combinatie. Hoeveel toekomst hebben ouderen nog? Welke houding nemen ouderen in 
als zij naar hun toekomst kijken? En heeft het zin daarover na te denken? Tegelijkertijd zullen er ook in de toekomst altijd 
ouderen zijn. En het heeft altijd zin om na te denken over de toekomst en de inrichting van de maatschappij, die we doorgeven.

Bij het onderwerp ouderen en toekomst spelen veel thema’s: pensioenen, zorg, wonen, veiligheid, sociale contacten, ontspanning 
etc. De zoektocht naar een juiste balans tussen ouderen en jongeren en tussen eigen verantwoordelijkheid en afhankelijkheid 
van de overheid is bij de meeste thema’s nodig en gaande.

Voorbereiden op de volgende levensfase
Steeds meer mensen worden steeds ouder. De levensverwachting van ouderen is in de afgelopen halve eeuw gemiddeld vijf 
jaar langer geworden. Ouderen genieten over het algemeen langer een goede gezondheid en zijn langer actief in de maatschappij 
en hun leefomgeving. Toch weten we allemaal dat het leven eindig is. In de laatste fase zijn ouderen kwetsbaar. Dit uit zich door 
een gebrekkige gezondheid, verlies van zelfstandigheid en eenzaamheid. Vraag is of en hoe we ons daarop voorbereiden.

Om onze leden te helpen bij de voorbereiding gaat een werkgroep van enkele leden een 
notitie maken met als onderwerp ouderenhuisvesting. De werkgroep zal uitgaan van 2 
hoofdlijnen. Enerzijds zullen de verschillende mogelijkheden voor goede ouderenhuisvesting 
systematisch worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarmee zal ouderen een 
overzicht worden gegeven van de verschillende mogelijkheden van individuele woonvormen 
als woningsplitsing, (pre)mantelzorgwoningen en van collectieve woonvormen. Voor de 
meest voorkomende vormen zal er ook een beslismodel (wat past in mijn situatie) worden 
gegeven. En ook een concrete marsroute om een dergelijke huisvesting te realiseren.

De tweede hoofdlijn is een analyse van de verschillende obstakels die het realiseren van de 
ouderenhuisvesting tegenkomt. De werkgroep zal voorstellen doen aan waarmee (een deel van) die obstakels uit de weg 
geruimd kunnen worden.

De werkgroep zal de notitie op 18 januari presenteren. Daarna is de notitie voor onze leden beschikbaar. We zullen in de 
volgende nieuwsbrief aangeven hoe we daarover met onze leden in gesprek willen gaan.

Zorg en wonen

k. Rabo ClubSupport 2020 -  opbrengst € 420,49

Dit jaar deden we voor het eerst mee aan Rabo ClubSupport! 
Veel leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om te stemmen voor een bijdrage aan onze afdeling. 
Wij zijn blij te kunnen melden dat we van Rabo ClubSupport € 420,49 krijgen. 
Heel hartelijk dank voor uw stem en medewerking!
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b. 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. De tabel met de 
inkomens- en vermogensgrenzen vindt u hieronder. 
Meer info op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensgrenzen-voor-regelingen. 

c. Mantelzorgwaardering: € 100

De gemeente geeft in 2020 aan mantelzorgers een bedrag van € 100. 
Zorgvragers die in een instelling verblijven, kunnen voor hun mantelzorgers 
ook de Mantelzorgwaardering aanvragen.

Aanvragen
U vraagt de mantelzorgwaardering voor 2020 digitaal aan met uw DigiD via 
www.ede.nl/mantelzorgwaardering. Dit kunt u doen tot 1 januari 2021, 
Natuurlijk mag iemand uit uw omgeving u hierbij helpen. Een 
zorgprofessional mag namens u ook een digitale aanvraag indienen.

Lukt het u niet om digitaal aan te vragen? Dan kunt u op vrijdagochtend 
hulp krijgen bij het aanvragen van mantelzorgwaardering bij loket DigiHulp 
op het Werkplein Regio Foodvalley, Raadhuisplein 1, Ede. Of bel via 
telefoonnummer 14 0318 naar de gemeente voor een papieren aanvraag.

Zorg en wonen

Blad1

Pagina 1

130% (netto) inkomensgrens en de vermogensgrens per 1 juli 2020

Soort huishouden Vermogensgrens vanaf AOW-leeftijd

€ 12.450 € 1.868 € 1.495 € 1.985

€ 12.450 € 1.868 € 1.495 € 1.985

€ 12.450 € 1.308 € 1.046 € 1.463

U woont alleen € 6.225 € 1.308 € 1.046 € 1.463

* De bedragen zijn netto, zonder vakantiegeld.

* Vermogen is bijv. spaargeld, maar ook een dure auto of een eigen woning.

* Woonkosten: als u huur of hypotheekrente betaalt.

* Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet op te tellen  bij uw inkomen

(bron: gemeente Ede)

21 jaar tot
AOW-leeftijd

met
woonkosten

21 jaar tot
AOW-leeftijd

zonder
woonkosten

U woont samen of
bent gehuwd
zonder  kinderen

U woont samen of
bent gehuwd met

kinderen

U woont alleen
met uw
minderjarige
kind(eren)

d. Seniorenmakelaars Woonstede

Bij Woonstede zijn seniorenmakelaars actief. Zij helpen u met vraagstukken over wonen. Past uw woning nog wel bij uw 
situatie? En wat komt er allemaal kijken als u naar een seniorenwoning wil verhuizen? Zij nemen u vrijblijvend mee naar 
seniorenwoningen en laten u ervaren hoe het wonen in een seniorenwoning is. Zij helpen u vervolgens met het regelen 
van de verhuizing zelf. Daar waar nodig schakelen zij andere partijen in die de verhuizing voor u regelen. Zij zijn alleen 
actief als het gaat om huurwoningen van Woonstede of Plicht Getrouw. Heeft u een koopwoning of een huurwoning van 
een andere verhuurder en wilt u gaan verhuizen naar een huurwoning dan geldt deze service niet. Meer informatie bij 
seniorenmakelaar Yvonne Spies, tel. 0318-695 610.

U kunt ook een beroep doen op de vrijwillige ouderenadviseurs. Zij helpen u graag bij het gesprek met de seniorenmakelaars.
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voa’s & informatie

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:
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

INFORMATIE

1. Rijbewijskeuringen 75-plus

Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs
Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 1 juni 2021. 
Iedereen, die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.
Tot wanneer kunt u blijven rijden? U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan uiterlijk 

tot één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.

Extra coulance
In verband met corona maatregelen geldt er een extra coulance: De Europese 
Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen, die 
in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 verlopen, met negen 
maanden te verlengen. Wanneer u 75 jaar of ouder bent en een tijdelijke verlenging 
van het rijbewijs heeft, kunt u door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit 
geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari en 30 november 2020 
verlopen is.

Geldt de regeling ook voor u?
De regeling geldt voor u in de volgende situatie:
- u bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt en
- u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt en. 
- uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. 

Wanneer geldt de regeling niet?
- u heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep of
- u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment niet mag rijden.
 Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard hebben of
- het CBR heeft u een maatregel opgelegd of
- u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is.

Hoe weet ik of ik in de regeling val?
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling 
valt. En wat de vervolgstappen zijn.

Meer informatie daarover vindt u op de website van het CBR: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/
uw-situatie/gezondheidsverklaring-75-jaar-of-ouder/blijven-rijden-met-een-verlopen-rijbewijs.htm. 

Begin op tijd met de aanvraag van uw rijbewijs! 
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Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor beoordeling. Begin daarom minimaal 6 maanden voor het verlopen van het rijbewijs met 
een afspraak te maken voor een keuring.

Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u een gezondheidsverklaring kopen. Verkrijgbaar op mijn.cbr.nl. Meer informatie: tel. 085-
487 71 00. Kosten € 37,80. U kunt de verklaring ook voor € 41,30 kopen bij de afdeling Burgerzaken gemeente Ede.

Keuring
Voor een keuring kunt u terecht bij:
a. de Rijbewijskeuringsarts. U moet eerst een afspraak maken op  
 https://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html. 
 Of bellen met 036 - 720 09 11. 
 De keuringen vinden plaats op 1, 15 en 29 december 2020 in Coachhuis, 
 Galvanistraat 1, 6716 AE  Ede. 
 Kosten voor PCOB-leden € 40,00 voor rijbewijs B/E.
b. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede, tel. 0318-61 03 68. 
 De opbrengsten van de keuring zijn voor de stichting Child Support Indonesia.

3. Vragen over het OV

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De provincie Gelderland vindt 
het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven 
OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.  

De maandelijkse inloopspreekuren voor senioren, die meer willen weten over reizen met het openbaar 
vervoer, zijn helaas tot nader order geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw 
vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.

2. Ede FM

Programma’s elke maandagavond

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
 Herhaling: zondag 09.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
 Redactie:  Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, 
 Anton Kanis en Daan Laban. 
 Herhaling zondag 11.00 en 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. 
 Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. 
 Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

Programma’s kerkvenster

7 december Gesprek met de heer Van Holland over “Begraven: kerkelijke en andere rituelen.” scholen”. 
 Lied van de Week: “Magnificat”, projectkoor o.l.v. Dirk Zwart. Column: Sandra Kooij.
14 december Interview met Bert Fredrikze over “Mijn kind op de basisischool – vroeger en nu.” 
 Lied van de Week: “Lichtgebed”, projectkoor Dirk Zwart. Column: John de Vries.
21 december  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur in kerk en samenleving 
 met betrekking tot Kerst. Lied van de Week: “Vesperhymne’. Column: Gijs Achterberg.
28 december Interview met gasten over “De Kerk in 2021 – een vooruitblik”. 
 Lied van de Week: “Wat hou ik van Uw huis.” Psalm 84 - uit Psalmen voor nu.
4 januari  Drs. Johan Snel over “De zeven levens van Abraham Kuyper”. Lied van de Week: “Blijf mij aanzien”. Column.  
11 januari Interview met Ds. G. Baalbergen en Ds. P. Verbaan “Predikant worden in een andere gemeente in coronatijd”.
 Lied van de Week: “Goed is het om U te danken”. Column.
18 januari  Rubriek ‘In ’t Vizier”. Redactieleden en/of gast over actuele onderwerpen. 
 Lied van de Week: “Als Gij ons zegent”. Column.
25 januari Onderwerp nog niet bekend. Lied van de Week: “Ik smeek U om gehoor” Psalm 28. 
 Boekbespreking: Anton Kanis - “U heb ik vrienden genoemd” van Ds. W.J. van Asselt.
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Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting 
voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt? 
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. 

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur is wekelijks van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
De OV-ambassadeurs zijn dan bereikbaar via telefoonnummer 038 - 303 70 10 

Zie voor meer informatie www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

RONDOPUZZEL
© Puzzelbureau Creataal, Schijndel

Plaats rond elk cijfer, met de klok mee, een woord van vier letters volgens onderstaande omschrijvingen. 
De beginletter staat op een willekeurige plaats.

4. Tot uw dienst

Tot uw dienst! biedt praktische klussen, diensten en huishoudelijke ondersteuning en 
hulp aan voor inwoners van de gemeente Ede. Het gaat om niet-specialistische 
klussen en dienstverlening. Deze klussen worden uitgevoerd door mensen uit 
verschillende doelgroepen in het kader van vrijwilligerswerk, re-integratie en/ of 
participatie.

Deze klussen en diensten worden aangeboden voor inwoners in Ede die moeten 
rondkomen van een beperkt inkomen en vermogen. De tabel, die Tot uw dienst 
hanteert vindt u hiervoor in de rubriek Zorg en Wonen.

Meer informatie op www.totuwdienst-ede.nl. U kunt ook bellen met 0318 - 43 74 89.

1. Zweedse popgroep
2. vereniging
3. Griekse letter
4. deel van Indonesië
5. toestemming
6. Europese voetbalunie
7. naaste bewoner
8. spoorstaaf
9. rechtstreeks
10. afloop
11. kriebel
12. muziekinstrument
13. vulkanisch product
14. niet breed
15. pluizig haar
16. fris
17. afvoerkanaal

18. deel van een wiel
19. grondsoort
20. . . . . Armstrong
21. slaapgast
22. dagboek op internet
23. glibberig
24. Italiaans eiland
25. buurland van Burkina Faso
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Breng de letters uit de gelijk genummerde hokjes over naar de hokjes onder de puzzel.
Dat is de oplossing.

Het bestuur van PCOB Ede wenst u Het bestuur van PCOB Ede wenst u 
gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021

1 2 3 4 5 6 7
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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

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

Activiteiten
Ria Hordijk
Dorpsstraat 23a
6731 AS  Otterlo
06 - 17 67 43 19
hordijk4@gmail.com

Lief en leed
Jacomien Wijnbergen
Graaf Bentincklaan 6, 6712 GT  Ede
0318 - 61 90 39
jwijnbergen@upcmail.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


