
1Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    december 2021 - januari 2022

In de kelder staat onze kerstkast. In 
december daal ik  de trap af en haal het 
kerstnummer uit 1988 van een 
grootgrutter naar boven. Daarin staat 
het recept voor het kerstmenu dat ik op 
verzoek ieder jaar weer maak. Gelukkig  
worden nu ook de familieleden 
betrokken in de voorbereiding daarvan.  
Kerst 2020 hadden we het in de familie 
zo georganiseerd dat onze 3 kinderen, 
hun partners en 12 kleinkinderen drie 
dagen achter elkaar bij ons kwamen. 
Telkens per gezin vanwege corona. Drie 
keer hetzelfde menu met wat variatie, 
inclusief een mooi gedekte tafel. Eigenlijk 
had ik er wel plezier in, in dat corona 
jaar. Maar aan het einde van het jaar 
verzuchtte ik: zo niet weer.   

Toen ze onlangs het voorstel deden om 
kerst niet bij ons, maar bij hen te vieren 
was mijn eerste reactie: denken ze nu 
werkelijk dat ik dat niet meer aan kan en 
daar te oud voor ben. Maar ook wilde ik 
dat aanbod graag aanvaarden...

En dan zie je de stroom migranten aan 
de grens tussen Wit Rusland en Polen. 

Duizenden mensen die als pionnen in 
een sinister machtsspel worden ingezet. 
Er zijn geen voorzieningen, ze hebben 
geen dak boven hun hoofd, geen eten en 
drinken of medische zorg. En het is ook 
nog eens koud.
Wat een verschil in perspectief in de 
levens van mensen op deze aarde. Ik 
maak me druk over waar het kerstdiner 
plaats vindt, en deze mensen moeten 
maar zien te overleven.

In het Bijbels dagboek “Geloven in de 
toekomst” van ds. Arie van de Veer lees 
ik dat we moeten letten op de ster. De 
ster als een uitweg van ons donkere 
bestaan. Een ster waarop je je richt in 
vreugde en verdriet. Met ook in het 
Bijbelverhaal een verschil in perspectief.  
Waren het niet zowel wijzen als herders 
voor wie de ster scheen? Die op de ster 
afkwamen en knielden voor het kind in 
de kribbe? Wijzen met genoeg geld om te 
reizen en dure cadeaus tegen en herders 
die onder de blote hemel moesten 
slapen. De belofte van de ster is een 
boodschap voor ons allen.

Geeske Telgen-Swarts
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LEDEN

Overleden
- op 6 november de heer K. P. A. Koekkoek

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.

Huwelijksjubilea

- op 31 oktober Gijs en Geertje van Veldhuizen-Plaisier 60 jaar getrouwd.
- op 5 november Ab en Aartje Snitselaar-van Harn 50 jaar getrouwd.

Allen van harte gefeliciteerd met dit jubileum. 
We wensen jullie nog veel mooie en gezegende jaren toe.

Gijs en Geertje van Veldhuizen

LEDENACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag 13 december 2021 - Een twee luik over Elisabeth en Maria - ds. Anne Verbaan

Een tweeluik …
In het alledaagse leven gaan mensen hun gang.
Ze zijn zich niet bewust wat er zich afspeelt. Ze doen wat ze moeten doen.
Eigenlijk net als wij.
Ze zullen echter geschiedenis maken. Maar ze weten nog van niets.
Sterker nog: Ze dragen geschiedenis…
Twee vrouwen.

b. Ledenmiddag 17 januari 2022
 Nieuwjaarsbijeenkomst met burgemeester René Verhulst

Burgemeester Verhulst zal ons meenemen op twee hoofdthema’s.
1. Edese actualiteiten en in het bijzonder de onderwerpen die voor senioren 
 van belang zijn.

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

Colofon & leden
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2. De polarisatie en de verplatting van de politiek. Voor dat laatste onderwerp is actueel het 
 boekje “Stakende stemmen” dat hij heeft geschreven.

 Stakende stemmen is een geestig en leerzaam boekje over lokaal (nep)nieuws. 
 Het boekje heeft veel stof doen opwaaien en er zijn zelfs Kamervragen over gesteld. 
 
 Het boekje is te bestellen als paperback.

Plaats en tijd
De ledenmiddagen zijn in “De Open Hof”, Hoflaan 2 Ede, beginnen om 14.30 uur en duren tot uiterlijk 16.45 uur.

Vervoer
Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? Neem dan contact op met mevr. Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19.

d. Verslag ledenmiddag 18 oktober 2021 – Op de fiets naar Rome – Herman Gerritsen
Nadat iedereen bij de ingang de QR-code had laten scannen, mocht men naar binnen.

Onze voorzitter, Geeske Telgen, is op vakantie, daarom mag Jacomien de bijeenkomst openen. Dit doet zij n.a.v. 
een filmpje over een spreeuwenwolk en zij leest een gedicht van Gedicht van Marinus van den Berg.

Daarna neemt Herman Gerritsen ons mee op reis naar Rome. Daarvoor een goede voorbereiding belangrijk: 
Fietsen nakijken, voor reisgidsen zorgen e.d. Er zijn verschillende routes. Herman en zijn vrouw hebben de 
makkelijkste gekozen. Ook slapen zij niet in een tentje, maar zoeken onderweg logies met ontbijt op. Fietsnavigatie 
i.p.v. een stapel kaarten scheelt een hoop in gewicht. Op weg gaan met de zegen van Sint Patrick is in dit verband 
heel zinvol. De reis duurde 27 dagen.

Eerst reizen ze door Limburg. Daarna trekken ze Duitsland in en komen daar langs de Rur. Het lijkt wel of ze dwars 
door de geschiedenis van Europa reizen. Bij Jülich zien ze een gedenkteken van het concentratiekamp dat daar 
geweest is. Bij Remagen (bij de Rijn) bekijken ze de brugresten die nog herinneren aan het gevecht in de Tweede 
Wereldoorlog. Via de Deutsche Eck (Rijn en Moezel) komen ze bij de Lorelei. Verderop herinnert Heidelberg aan de 
catechismus die daarnaar vernoemd is. Onderweg hebben ze regelmatig mooie contacten met mensen uit de 
omgeving waar ze langs trokken. Ook leren ze het verschil tussen een Gaststätte en een Gasthaus.

ledenaCtiviteiten

c. Vervoer ledenmiddagen. Wie helpt?

Vele jaren heeft Hendrik Laanstra het vervoer van en naar onze ledenmiddagen op zich genomen.
Je hoefde maar te bellen of hij stond voor de deur. We zijn hem daar erg dankbaar voor. Helaas moet hij 
stoppen met dit vrijwilligerswerk. Hendrik, namens al onze leden: heel heel erg bedankt.

Het werk dat hij deed is erg nodig, niet iedereen kan zelfstandig naar onze middagen komen en dat willen 
we wel graag. Nu dus onze vraag: wie oh wie kan ons helpen met het halen en brengen!! Graag melden bij 
Ria: ledenopgavepcob@gmail.com. Hoe meer chauffeurs, hoe minder vaak je hoeft te rijden.

CORONAMAATREGELEN BIJEENKOMSTEN
De middagen zijn toegankelijk als u
1. een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs heeft of
2. een negatief testresultaat kunt laten zien. U kunt zich gratis laten testen bij
 - Covidia Nederland b.v., Voltastraat 5j te Ede of
 - Spoedtest.nl, Grotestraat 89 te Ede.
U moet daarvoor een afspraak maken op de website afspraak.testenvoortoegang.nl
Als evenementtype geeft u aan overige binnenactiviteit.
3. U kunt bellen met 0800-1351 voor de coronatest. Houd dan uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 
 U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. 
 Het telefoonnummer is 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.
Deze informatie is gebaseerd op de op 12 november geldende maatregelen.
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Steeds verder gaat het naar het zuiden van Duitsland, o.a. langs de Ammersee en Garmisch-Partenkirchen, waar 
ze de springschans fotograferen. In Mittenwald trekken de muurschilderingen de aandacht.
Dan vervolgen zij hun reis door Oostenrijk. Via de rivier de Inn bereiken ze de plek, waar Zwitserland, Oostenrijk en 
Italië aan elkaar grenzen. In Noord-Italië, dat ook wel Zuid-Tirol genoemd wordt, komen ze dan bij het Reschenmeer.
In Italië reizen ze via de Dolomieten, verder naar het zuiden. Hier wordt een monument n.a.v. een slag in de Eerste 
wereldoorlog bekeken. In Verona schuilen ze onderweg voor een onweersbui.
Ze trekken door de streek Emilia Romagna en bekijken daar het stadje Montagnana. Ze zien onderweg een 
´Proclama del Re´. Een bekendmaking van de koning over deelname aan de Eerste Wereldoorlog. De Italianen 
deden echter pas vanaf 1915 mee. Via Ferrara reizen ze naar Ravenna, waar mozaïeken bekeken worden.
Onderweg willen ze graag stempels in hun pelgrimspaspoort hebben, maar dat is niet overal even gemakkelijk. 
Onderweg bekijken ze nog een wedstrijd met metaaldetectoren. Via Assisi 
reizen ze naar Vignanello, dat helemaal tussen de bergen ligt en ‘s winters 
geen zonlicht krijgt. Daarom hebben ze spiegels neergezet die dan het licht 
naar dit dorp sturen.

En dan is het einddoel in zicht: Rome met het Sint Pietersplein. In de kerk 
van de Friezen krijgen ze hun bewijs van het meedoen aan de tocht naar 
Rome. De terugtocht gaat met de trein. Totale afstand fietstocht: 2200 km.

Voor degenen die het niet goed konden verstaan of de middag gemist 
hebben is er een blog. Even een berichtje naar: ede@pcob50plus.nl

Anton Kanis

ledenaCtiviteiten

e. Tien tips om met meer hoop aan het nieuwe jaar te beginnen - Leo Fijen
Op 8 november was Leo Fijen de gastspreker op de gezamenlijke middag van KBO en PCOB. 
Hij gaf daar 10 tips voor het nieuwe jaar. Die willen we graag met u delen.

Als we aan het begin van het nieuwe jaar staan en als we echt willen dat we met meer hoop willen leven dan in 
de afgelopen twee jaar van corona, dan is het onze verantwoordelijkheid en plicht om lessen te trekken uit de 
crisis. Alleen dan doen we het maximale om voor onze naasten en onszelf, voor onze ouderen en onze collega’s 
met meer perspectief een nieuw begin te maken. Hier komen de tien tips op weg naar hoop en zegen in 2022:
1. Maak het stil in jezelf, want de stilte van de lockdown mag dan confronterend zijn geweest, die stilte was ook 
verkwikkend. Geen lawaai, niet te veel auto’s, nauwelijks vliegtuigen. Alles viel stil. Probeer die stilte opnieuw te 
verweven in je leven. Maak het elke dag stil in je hart. Dan kun je beter jezelf, de ander en God horen.  
2. Breng structuur aan in je dag. Maak een dagprogramma, ook als je al wat ouder bent en in je eentje woont.  
 Neem je iedere dag een aantal dingen voor zodat je dag vaste afspraken met  jezelf heeft en daardoor meer
 voor je betekent.
3. Sluit vrede met jezelf en je naaste. Maak goed wat je kunt helen in relatie tot je naaste. 
 Morgen kan het voorbij zijn, zo heeft de crisis geleerd. Word vrij in je hart, verzoen je met degene die het je 
 moeilijk maakt. Daar wordt de ander gelukkiger van en jij zelf rijker.
4. Schrijf elke dag op wat er gebeurt in je leven, dan zie je beter waar je dankbaar voor kunt zijn. 
 Schrijf om te kunnen danken, ook als er veel tegenspoed is. Ga op zoek naar het licht in je leven.
5. Ontmoeten is sinds de crisis nooit meer vanzelfsprekend. Dat je weer samen mag komen, is een groot 
 geschenk. Koester dat geschenk door iedere dag een kaart te sturen naar je naaste die je wilt bemoedigen. 
6. Vier de ontmoeting, ook als je je huis niet uit kunt. Met een kaartje zoals hierboven, maar ook met een 
 telefoontje. Iedere dag, dat is deel van je programma. Dan sticht je gemeenschap en word je gelukkig.
7. Laat je helen door de schepping. Ga wandelen. En ervaar dat alles in je leven lichter wordt in de natuur. 
 Als je niet naar buiten kunt, verzorg dan elke dag je lievelingsplant.
8. Zing iedere dag een lied dat je dierbaar is. 
 Door te zingen ben je verbonden met anderen en haal je in wat we zo lang in de kerk niet konden doen.
9. Bid drie keer op een dag, in de ochtend, in de middag, voor het slapen gaan. 
 Dat geeft structuur en dat verbindt je met je naasten en met God.
10. Als je zo probeert te leven, ben je nooit meer eenzaam, maar samen met je naaste en met God. 
 Dan wordt het een jaar vol van hoop. Veel zegen in 2022.

Leo Fijen
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Leden voordeelboek
Van Drie Engelen tot Driekoningen van Leo Fijen

Tijdens de ledenmiddag citeerde Leo regelmatig uit zijn boek met de bovengenoemde 
titel. Door een speciaal aanbod van de uitgeverij kunnen wij leden dat boek voor de 
bijzonder lage prijs van € 3,00 aanbieden. 
Het aanbod is beperkt. Per lid één boek zo lang de voorraad strekt.

Het boek is op de ledenmiddagen van 13 december en 17 januari
tegen contante betaling af te halen.

g. Lief en Leed

Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar is heel belangrijk. 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.

Aandacht voor jubilea
We willen met elkaar stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen voor onze 
leden. Onze regel is dat we aandacht schenken aan

- verjaardagen van 90- en 100 jarigen en
- huwelijksjubilea van  50 en 60 jaar.
Dat kan natuurlijk alleen maar als we weten als zoiets plaatsvindt. De meeste leden staan in de ledenadministratie 
met hun geboortedata zodat we verjaardagen kunnen opmerken. De huwelijksdata staan er meestal niet in en 
daarom vragen wij u deze door te geven aan:
- Jan Geels, Amsterdamseweg 73, 6712 GH EDE,  tel. 0318 - 65 57 12, e-mailadres jgeels@telfort.nl of
- aan Jacomien Wijnbergen, Graaf Bentincklaan 6, 6712 GT EDE, 
 tel. 0318 - 61 90 39, e-mailadres: jwijnbergen@upcmail.nl of

Ook willen we graag op hoogte gebracht worden als u weet van zieke leden zodat wij ook dan daar aandacht aan 
kunnen besteden.

Jacomien Wijnbergen

i. Ledenvoordeel bij Edesche Concertzaal

In de unieke Edesche Concertzaal in de fraai gerestaureerde Noorderkerk in Ede kunt u prachtige concerten van 
beroemde artiesten bijwonen.

ledenaCtiviteiten

h. 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
- plantenbon te besteden bij Harkes Tuincentrum Ede.

f. Programma KBO-Ede

Op 15 december 2021 houdt KBO-Ede haar Kerstviering. U bent daar van harte 
welkom. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en vindt plaats in de zaal van het 
appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde Proosdijweg/Veenderweg. 
Ingang aan de Rozenlaan.
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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.

Als u een kaart koopt via het Internet moet u uw ledenpas wel meenemen naar 
het concert. De kaarten worden bij binnenkomst door de kassa gescand en daar 
kunt u ook uw ledenpas laten zien. 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.

ZORG, INKOMEN EN WONEN

a. Steeds meer gemeenten signaleren gebrek aan geschikte ouderenwoningen

Het onderwerp Wonen & Zorg staat bij gemeenten steeds hoger op de agenda. Vrijwel alle gemeenten constateren  
dat er een gebrek is aan geschikte woningen voor ouderen. Dit leidt nog niet altijd tot actie, want nog minder dan 
de helft van de gemeenten stelt minimaal één concreet doel op het gebied van Wonen & Zorg. Dit blijkt uit onderzoek 
dat in opdracht van de Taskforce is gedaan.

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert 
en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de 
woonzorgopgave.  De Taskforce jaagt het gesprek daarover op lokaal/regionaal niveau aan. Daarnaast lost de 
Taskforce hardnekkige problemen op die aanpak van de opgave in de weg staan.

Grote bouwopgave voor ouderenwoningen
De Taskforce  stelt als doel dat elke gemeente beschikt over een woonzorgvisie. Dit doel is onderdeel van een 
bredere campagne om het tekort aan geschikte ouderenwoningen terug te dringen. Volgens de bestuurlijke 
afspraken tussen ministeries en belangorganisaties, moeten er tot 2026 85.000 ouderenwoningen bij en in de vijf 
jaren daarna nog eens 125.000. De woonzorgvisie moet liefst concrete plannen bevatten hoe gemeenten deze 
enorme opgave gaan realiseren.

Door beleidsstukken van gemeenten te analyseren op vier thema’s (tabel 1) is onderzocht hoe ver gemeenten zijn 
gevorderd ten aanzien van de doelstelling van de Taskforce. Het onderzoek geeft voor  elk thema de mate van 
diepgang aan. Dat varieert  van alleen benoemen tot  het formuleren van een concrete doelstelling en het monitoren 
van die doelstelling (tabel 2). Het onderzoek bouwt voort op de publicatie uit 2020 “Waar moeten opa en oma 
wonen? Het volledige rapport kunt u vinden op de website https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2020/10/
sirm-finance-ideas-waar-moeten-opa-en-oma-wonen-.pdf.

ledenaCtiviteiten

j. Berichten van de penningmeester

RABO Club Support actie
De RABO Club Support actie heeft dit jaar voor PCOB Ede € 94,87 opgebracht. Iedereen, die daaraan heeft 
bijgedragen hartelijk dank.

Automatische incasso contributie
Een behoorlijk aantel leden heeft gehoor gegeven aan de oproep om voor de betaling van de jaarlijkse 
contributie een machtiging voor automatische incasso af te geven. Een automatische incasso bespaart de 
afdeling ca. € 4,00 per keer. Daarvoor hartelijk dank.

Als u nog niet zo’n machtiging heeft afgegeven willen wij u vriendelijk vragen dat alsnog te doen.
Heeft u vragen of behoefte aan hulp hoe dat moet? Bel dan met onze penningmeester Jan Geels. 
Zijn gegevens vindt u bovenaan pagina 2 in het colofon.
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Tabel 1: Vier onderzoeksthema’s

Thema Omschrijving
Langer zelfstandig Toevoegen en aanpassen van woningen zodat de woningvoorraad geschikt(er) 
thuis wonen is om ouderen zelfstandig te laten wonen
Doorstromen (Stimuleren van) verhuizen van ouderen van (eengezins-)woningen naar 
 senioren- en levensloopbestendige woningen en andere typen passende woningen
Innovatie en (Stimuleren van) investeringen in en toepassingen van domotica, 
vernieuwing nieuwe woonzorgconcepten en/of specifieke nieuwbouw voor ouderen
Samenwerking (Stimuleren van) samenwerken van woningbouwcorporaties en andere 
wonen en zorg woningmarktpartijen en aanbieders van zorg, welzijn en ondersteuning

Tabel 2: Manier van scoren op diepgang

Score Naam Omschrijving
1 benoemen Het thema is alleen benoemd in de woonvisie
2 proces Rond het thema zijn procesdoelen of -afspraken beschreven
3 onderzoek Het thema wordt onderzocht of zal worden onderzocht
4 concrete doelen Aan het thema wordt één of meer van de volgende drie concrete doelen verbonden: 
  aantal, locatie of jaar
5 monitoring De doelen op het thema worden gemonitord

Vrijwel alle gemeenten (346 van de 352) nemen het thema ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ mee in hun visie op 
wonen en zorg, zoals figuur 1 laat zien. Ook de thema’s ‘Doorstromen’ en ‘Innovatie en vernieuwing’ worden vaak 
benoemd en komen bij driekwart van de gemeenten terug. Ten opzichte van het onderzoek ‘Waar moeten opa en 
oma wonen’ uit 2020 worden alle thema’s vaker benoemd. Dit laat zien dat het onderwerp wonen en zorg meer 
aandacht krijgt.

Ook wanneer naar de diepgang per thema wordt gekeken, dan wordt aan het thema ‘Langer zelfstandig thuis 
wonen’ de meest concrete uitwerking gegeven (figuur 2). Gemiddeld genomen scoren gemeenten op dit thema 
een 2,9 op een schaal van 5. Voor de overige drie thema’s liggen de scores rond de 2. Ten opzichte van het onderzoek 
van 2020 zijn de scores op diepgang voor ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ en ‘Innovatie en vernieuwing’ gedaald. 
Een mogelijke verklaring voor de afname ten opzichte van 2020 is dat meer gemeenten het thema benoemen maar 
nog minder concreet zijn.

Zorg, inkomen en Wonen
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Dat meer gemeenten het probleem signaleren is een goed teken. Voor de vervolgstap, de uitvoering, is het 
formuleren van concrete doelen en acties benodigd. Een goed startpunt is de woonzorgvisie. In een effectieve 
woonzorgvisie ondersteunen de stakeholders, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, de woonzorgvisie 
zowel inhoudelijk als in concrete plannen. De gemeente is een logische partij om samenwerking te initiëren, maar 
ook andere partijen kunnen hiertoe initiatief nemen.

De Taskforce Wonen en Zorg heeft de scores van elk thema in een handige kaartjes inzichtelijk gemaakt op haar website.
https://www.taskforcewonenzorg.nl/stand-van-nederland/thema-langer-zelfstandig-thuis

Een mooie gelegenheid om te bekijken hoe de gemeente Ede scoort. En een ideale aanleiding voor een goed 
gesprek over wonen en zorg. Zeker in verband met de  gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Zorg, inkomen en Wonen

b. Zorgverzekering

In november hebben de zorgverzekeraars hun premies voor 2022 bekend gemaakt. De onderlinge verschillen 
zijn volgens deskundigen groter dan ooit en daarom loont het zeker om uw huidige zorgverzekering te 
vergelijken met het aanbod van andere zorgverzekeraars.

Twee zorgverzekeringen willen we graag onder uw aandacht brengen:
1. collectieve zorgverzekering voor KBO-PCOB leden
Deze biedt 3% korting op de basisverzekering, 10% op de aanvullende verzekering en 10 % op de 
tandartsverzekering. Nieuwe leden van KBO en PCOB krijgen € 20,00 als bijdrage in het lidmaatschap. Is uw 
zoon of dochter ouder dan 50 jaar dan kunnen zij ook van deze verzekering gebruik maken. Meer informatie 
daarover vindt u op de website https://www.kbo-pcob.nl/zk. U kunt ook bellen met 071- 75 10 056.

2. collectieve zorgverzekering Menzis in samenwerking met gemeente Ede
Aan deze zorgverzekering mag u deelnemen als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm 
en als u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Voor 
echtparen is dat bedrag € 1.903 (en weinig vermogen) en voor een alleenstaande en alleenstaande ouder is 
dat € 1.332 (en weinig vermogen). De bedragen vindt u in de tabel hieronder.

De collectieve zorgverzekering heeft een goede basisverzekering ZorgVerzorgd. Deze is voor iedereen 
hetzelfde. Voor de aanvullende verzekering kunt u kiezen uit twee pakketten. Een tandverzekering met de 
keus uit drie pakketten is verplicht. 
Weet u al dat u het verplichte eigen risico helemaal gebruikt in een jaar? Dan is het pakket GarantVerzorgd 
3 aan te raden. Uw verplichte eigen risico is daarin meeverzekerd. U betaalt wel meer premie, maar u hoeft 
niet de € 385 te betalen. U bent dan voordeliger uit: u betaalt zelfs iets minder per jaar.

Heeft u vragen? Bel dan de Menzis Overstapcoach (088) 222 40 80 of ga naar www.ede.nl/menzis. U kunt ook 
naar het spreekuur van Menzis. Dat is in december iedere donderdag van 13.00 - 16.00 uur op het adres 
Raadhuisstraat 117 te Ede. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Neem dan wel mee:
- het overzicht van uw AOW en pensioen.
- uw burgerservicenummer
- uw huidige polis
- uw e-mailadres
- uw bankrekeningnummer. 
Als u wilt overstappen moet dat voor 1 januari doen.

PCOB-Ede wenst u gezegende KerstdagenPCOB-Ede wenst u gezegende Kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2022en een gelukkig en gezond 2022
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c. 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. 

Meer info op:
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/
inkomensgrenzen-voor-regelingen.

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
a. Ede FM

Programma’s elke maandagavond
18.30 uur:  ORGELUUR. 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 november 2021
6 december  Gesprek met Jan Willem van Ree over  “Muziek en zang in de Heilige Schrift“.  
  Lied van de Week: “De Engel Gabriël”. Column: Cora Otter.
13 december Gesprek met Burgemeester Mr. L. J. (René) Verhulst over “De scheiding van kerk en staat”. 
  Lied van de Week: “Met hart en ziel”. Column.
20 december  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk 
  of samenleving. Lied van de Week: “Wij staan aan een kribbe”. Column: Sandra Kooij.
27 december Gesprek met mevr. Gerda van de Haar over “De liederen van Willem Barnard”. 
  Lied van de Week: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Column Arnold Versteeg.
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

voa’s & informatie
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d. Twee QR codes op één mobieltje

KBO-Brabant maakte een handleiding hoe je twee QR codes op één mobiel kunt maken voor een 
coronatoegangsbewijs. Handig voor bijvoorbeeld een echtpaar met maar één mobiele telefoon of voor iemand die 
met zijn vader/moeder - die geen smartphone heeft - eropuit wil en de code nodig heeft in de horeca.

Naast de persoonlijke corona-app kunt u ook een andere QR-code downloaden op uw smartphone. Dit is niet als 
vervanging, maar als aanvulling, zodat u bijvoorbeeld voor uw partner ook de code beschikbaar heeft als deze geen 
smartphone (bij zich) heeft. Voor zowel het Nederlandse coronatoegangsbewijs als het internationale 
vaccinatiebewijs.

Nodig
Een computer of laptop met internet en een smartphone met e-mail.

informatie

c. Volleybal of badminton met senioren

Vind u het leuk om met volleybal of badminton te spelen met senioren maar komt het er om 
de een of andere reden niet van? Dan is het goed om te weten dat elke vrijdag van 9.00 - 
10.00 uur komt een groep senioren in de DVO-hal op sportpark ‘De Eikelhof’, Achterstraat 1, 
Bennekom, bij elkaar om te volleyballen en/of te badmintonnen.

Als u mee wilt doen neem dan voor meer informatie contact op met Gertjan Kroon, 
telefoonnummer 0318-41 74 28.

b. Rijbewijskeuringen 75-plus
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van 
het rijbewijs verplicht.
 
Begin op tijd met de aanvraag van uw rijbewijs! 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 € 39,30. 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.
 Of bellen met 036 – 720 09 11. De keuringen vinden plaats in Coachhuis, Galvanistraat 1, Ede.
 Kosten voor PCOB-leden € 40,50 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.
c.  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.

d.  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.
e.  Goedkope Keuringen. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 
 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via: www.goedkopekeuringen.nl
 De keuringen vinden plaats bij HNK, Bennekomseweg 41, Ede. Kosten € 45,00 voor rijbewijs B/E.
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Werkwijze
a. QR-code downloaden op uw computer of laptop
1. Ga op uw computer of laptop naar www.coronacheck.nl/print
2.  Aanvinken “Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrijp hoe CoronaCheck mijn
 gegevens gebruikt”
3.  Druk op de knop “Volgende”
4.  Kies “Een vaccinatiebewijs”
5.  Login met uw DigiD, met de app of sms-controle
6.  Druk in het scherm met de data van de vaccinaties  op de knop “Maak Bewijs”
7.  Kies “Open PDF”
8.  Kies rechtsboven u voor downloaden of voor de printer:
 Kiest u voor downloaden (is het makkelijkst!), sla dan het document op, bijvoorbeeld als:
 “QR-code Piet”. Sla bijvoorbeeld op in de map “Mijn documenten”.
 Let op: als u de printer heeft gekozen, moet u niet de blauwe knop “Afdrukken”
 gebruiken. Eerst kiest u boven in de linker kolom bij “Bestemming of printer” in
 plaats van de optie met de naam van uw printer de optie “Opslaan als PDF”. Als u dat
 heeft aangepast, drukt u daarna op de blauwe knop “Opslaan” en kunt u de locatie
 kiezen waar u het document wilt opslaan. U kunt voor het opslaan uw naam in de
 bestandsnaam erbij zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld het bestand “QR-code Piet”
 noemen en deze opslaan in bijvoorbeeld de map “Mijn documenten”.

b.  QR-code mailen en ontvangen op uw smartphone
1.  Maak op uw computer of laptop een e-mail bericht aan het e-mail adres dus dat u op uw smartphone gebruikt
2.  Voeg als bijlage het opgeslagen bestand “QR-code Piet” toe, 
 op te halen bij “Mijn documenten” op uw computer/laptop
3.  Open op uw smartphone het naar u gestuurde bericht
4.  Open of download de bijlage (“QR-code Piet”). Dit bestand wordt dan op uw
 smartphone opgeslagen op een plek die u zelf kunt kiezen, vaak bij “Mijn bestanden” en/of “Downloads”
 Als u nu de QR-code moet laten zien, dan kunt u deze openen op uw smartphone door bij
 uw bestanden (bij “Mijn bestanden” en/of “Downloads”) deze pdf te openen. Let dus
 vooraf goed op waar u deze documenten plaatst en hoe u deze kunt vinden.
 Ook kunt u de QR-code altijd vinden via uw e-mail programma, zolang u uw e-mail
 bericht niet verwijdert. Gewoon het bericht openen en de pdf openen.

informatie

e. Automobiel

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

Hoe werkt het?
Tot 1 januari 2023 kunnen nieuwe deelnemers nog een gratis Automobiel lidmaatschap voor een jaar krijgen. 
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.

Hoe word ik lid van Automobiel?
1.  Bel naar 088 - 700 41 00 of meld u online aan via malkander-ede.nl
2.  Vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft, kunt u direct gebruik maken van de vervoersdienst.

Hoe vraag ik een rit aan?
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.
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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


