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Wij hebben als PCOB Ede samen mogen 
vieren dat we 40 jaren jong zijn. We 
kunnen terugkijken op een mooi feest. 
We zijn met velen van u in de bus naar 
het paleis het Loo gegaan. Ik dank de 
feestcommissie dat ze dit met veel zorg 
mogelijk hebben gemaakt. 
Dat is nu een activiteit van de feest-
commissie, maar er zijn velen die wat 
doen voor de PCOB. Er zijn letterlijk 
tientallen mensen (en waarschijnlijk 
honderden) die zich de afgelopen 40 jaar 
hebben ingezet voor de vereniging. En 
het is hun inspanning, die er voor 
gezorgd heeft, dat we nu staan, waar we 
staan. Aan die mensen zijn u en ik veel 
dank verschuldigd!

We bereiden ons deze maand nu voor 
op het kerstfeest. We hopen dat samen 
met u te mogen vieren op donderdag-
middag 15 december 2022 met ds. Anne 
Verbaan. 
Dr. Arnold Huijgen zou woensdagavond 
9 november ons komen vertellen over 
het mooie boek over Maria dat hij heeft 
geschreven. 

Door droevige familieomstandigheden 
kon dit niet doorgaan. Wij nodigen hem 
in 2023 weer uit. In het boek wordt stil 
gestaan bij de lofzang van Maria, die ook 
wel Magnificat wordt genoemd. 
In Maria’s lofzang leren we niet alleen 
Maria goed kennen, maar ook en vooral 
God. Maria zingt niet over zichzelf, maar 
over God. Het is een prachtig lied over 
God die haar ziet: ‘Mijn ziel prijst en looft 
de Heer, mijn hart juicht om God, mijn 
redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn 
minste dienares’. De kerk van alle tijden 
en plaatsen heeft dit lied in ontelbare 
varianten vertaald en gezongen. In 
kloosters en kathedralen, in de versies 
van Monteverdi, Bach, Purcell en Arvo 
Pärt, van Sela en Taizé, van black gospel 
tot rap. 
Laten we ons daardoor bemoedigen.
Kerstfeest is een feest dat ons eraan 
herinnert dat er hoop is voor de wereld. 
Kerst kan ons blij maken. Wij mogen ook 
lichtdragers zijn, elkaar bemoedigen en 
ons richten op het rijk dat eens komen 
zal. 
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Colofon & leden

LEDEN

Nieuwe leden
- mevr. W. de Zoeten-Schaap
- mevr. E. Kuiper-van de Heuvel en dhr. S. Kuiper.
Van harte welkom en we hopen dat u het bij ons naar uw zin zult hebben.

Huwelijksjubilea
- Op 12 september waren Herman en Ans de Groot 60 jaar getrouwd.
- Op 20 oktober waren Rein en Jenny Janssen-Geurts 55 jaar getrouwd.
Wij feliciteren beide bruidsparen van harte met hun feestelijk jubileum. Zij werden bezocht door een afvaardiging 
van de PCOB-Ede.

Overleden
- Op 1 november overleed ds. G. Biesbroek op de leeftijd van 95 jaar.
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.

Contributie 2023
In 2023 hopen we weer diverse gevarieerde activiteiten voor onze leden te organiseren. Denk aan de 
ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven, lief en leed en vrijwilligersbijeenkomsten. Ook moeten we bijdragen aan 
de uitgifte van het landelijke Magazine en verenigingskantoor.

Daarmee zijn kosten gemoeid. Om dat alles mogelijk te maken krijgen we subsidie van de gemeente Ede, heffen 
we contributie en krijgen we donaties van o.a. Rabo Club Support. Waar mogelijk werken we samen met andere 
afdelingen en KBO-Ede om de kosten te drukken.
De contributie bedraagt nu € 32,00 per individueel lid en € 52,00 voor een leefeenheid. Met de hoge inflatie en 
de stijgende kosten zal de begroting voor 2023 een tekort laten zien. Wij zien ons dan ook genoodzaakt voor te 
stellen de contributie voor 2023 met € 1,00 p.p. te verhogen tot € 33 voor individuele leden en € 54 voor 
leefeenheden. Dat zullen we zoals gebruikelijk doen in de algemene ledenvergadering, die we in maart a.s. 
willen houden.

Nu doet het probleem zich voor dat het verenigingskantoor de automatische incasso van contributie in de 
maanden januari of februari doet. Dat kan ook in andere maanden maar dan brengt het verenigingskantoor 
extra kosten in rekening, die we graag willen vermijden.
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LEDENACTIVITEITEN

a. Vrijwilligersavond 9 december
Onze afdeling heeft verschillende actieve vrijwilligers. Een keer per jaar willen we hen bedanken voor hun bijdrage 
aan onze afdeling. Dit jaar willen we dit jaar doen op vrijdag 9 december in de Schaapsschuur, Erasmusstate 87 
Ede. We starten om 17 uur. Ook uw partners zijn van harte welkom. Aanmelden graag voor 3 december per 
mail: beptoering@gmail.com of per telefoon 0318 612699.

b. Ledenmiddag donderdag 15 december - Tweeluik Elisabeth en Maria
 door ds. Anne Verbaan
In het alledaagse leven gaan mensen hun gang. Ze zijn zich niet bewust van 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.

c. Ledenmiddag woensdag 11 januari
 40 jaren gezonde voeding: 
 wat is er veranderd? 
 door dr. Edith van Leer

Zij heeft na haar studie een paar jaar als 
diëtiste gewerkt in Santa Fe in de V.S. Terug 
in Nederland heeft zij Voeding en 
Gezondheid gestudeerd en is gepromoveerd 
in Wageningen. Ze heeft gewerkt op het 
gebied van gezonde voeding, preventie van 
hart- en vaatziekten en kanker o.a. bij het 
RIVM, de Hartstichting, Nederlandse 

Kankerbestrijding, GGD Doetinchem en in het onderwijs. De 
presentatie zal gaan over gezonde voeding specifiek voor 
ouderen.

Receptie
Aansluitend aan deze lezing zal die middag vanaf 16.00 - 
17.30 uur een receptie plaats vinden ter gelegenheid van het 
40-jarige bestaan van de PCOB Ede. Voorzitter Willem Nuis 
van de landelijke PCOB zal ons toespreken en tevens nemen 
wij afscheid van twee bestuursleden. Jacomien Wijnbergen 
en Herman Gerritsen.

ledenaCtiviteiten

Daarom hebben we met enige schroom er mee ingestemd dat het verenigingskantoor de contributie 2023, 
vooruitlopend op de officiële vaststelling in de maand januari of februari automatisch incasseert. 

Heeft u daar onoverkomelijke bezwaren tegen neem dan contact op met de penningmeester Jan Geels. Dan zal 
hij met u een passende oplossing bedenken.

Graag attenderen wij u nog op de mogelijkheid om de contributie op grond van de regeling ‘Meer volwassenen 
meedoen’ vergoed te krijgen door de gemeente Ede als u aan bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen 
voldoet.

Het bestuur
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d. Prof. dr. Arnold Huijgen
We hebben een nieuwe datum gevonden voor professor Arnold Huijgen. Hij komt spreken over zijn boek ‘Maria, 
icoon van genade’ op woensdagavond 15 februari. De zaal is open vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur, 
gebouw Rehoboth, Driehoek 11, Ede.

f. Verslag Koffie en Sfeer Plus van 5 oktober
Het was zeer gezellig deze morgen, een grote groep heren voerde met elkaar een 
zeer geanimeerd gesprek. De dames zaten meer verspreid door de zaal. Deze 
keer kwam het dhr. Kees van Groningen vertellen over zijn werk in Kenia. Drie 
keer is hij door de GZB uitgezonden. Hij heeft daar bijgedragen aan het anders 
bouwen van huizen en ook zijn er onder zijn leiding kerken gebouwd. Het was 
zeer interessant en daarnaast was er veel tijd om met elkaar van gedachten te 
wisselen. Het was een zeer aangename ochtend, zeer goed georganiseerd en 
voor herhaling vatbaar.

Tine Neuman

g. Verslag bijeenkomst 12 oktober - Testament en levenstestament - notaris T. J. Schutte
Na de opening door Geeske krijgt notaris T. J. Schutte het woord. 
Hij komt vertellen over testament en levenstestament. Het eerste verschil tussen beide is: Het (normale) testament 
treedt in werking ná iemands overlijden. Het levenstestament treed meteen in werking en werkt tót iemands 
overlijden.

1. Het (normale) testament

Bij zo’n testament zijn er erfgenamen: gehuwden, ouders met kinderen, sanenwonenden 
(eventueel ook met kinderen) en anderen. Sinds enige tijd geldt in het standaard-
erfrecht, dat de langstlevende alles erft. Als er kinderen zijn, ontstaat er wel een schuld 
t.o.v. de kinderen, die opeisbaar is bij overlijden en faillissement. Een testament is 
verstandig om: Erfgenamen te benoemen, een executeur aan te stellen, de opeisbaarheid 
uit breiden, bijvoorbeeld bij: ondercuratelestelling, bij AWBZ, WLZ en WMO. Bij een 
erfenis moet er erfbelasting betaald worden. Het percentage is verschillend voor wie er 
erft en er is een vrijgesteld bedrag. Als iemand wordt opgenomen in een zorginstelling 
moet de erfenis in principe ‘opgegeten’ worden; hierbij wordt dan gekeken naar het 
box3-vermogen van 2 jaar eerder. Hieronder vallen: spaargeld, een tweede woning, 
familiebezittingen en erfstukken, een verhuurde woning en effecten. Dat het volledige 
bedrag hiervoor gebruikt wordt, kan voorkomen worden door een bepaling over de 
opeisbaarheid op te nemen in het testament (flexibel testament, enig erfgenaam of 
tweetrapsmaking).

ledenaCtiviteiten

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

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 
21 december (N.B.: dit is een afwijkende datum) en 4 januari.

Werkgroep PCOB/NieuweKerkgemeente: Ria Hordijk, Bep Toering, Eijo Balk en Jacomien Wijnbergen
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2. Levenstestament

Dit is voor geldbetalingen, medische handelingen, opname in een 
verzorgings- of verpleeghuis, over inboedel en huis, de belastingaangifte, 
schenkingen e.d. Dit is bedoeld voor ouderen, ondernemers, alleenstaanden 
en/of (samenwonende) partners. Hiervan kan gebruik worden gemaakt bij 
dementie, hersenbloeding of ernstig ongeluk/coma. Dit kan ook tijdelijk 
gemaakt worden, bijv. als iemand in het buitenland verblijft. Belangrijk is 
de keuze voor iemand die u vertrouwt en kan ook voor meerdere personen 
gelden, eventueel met een toezichthouder. In een notariële akte wordt 
vastgelegd wie namens u een handtekening mag zetten. Als er geen levenstestament is, dan moet de rechter een 
bewindvoerder aanwijzen.
Het was een leerzame middag, niet in het minst door de beantwoording van de vragen.

Anton Kanis

i. Programma KBO-Ede
18 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie van 14.00 - 16.00 uur in ‘De Bosroos’.
15 februari 2023 Nog niet bekend

Leeskring
Aanmelden kan bij Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31. 
Voor meer informatie over activiteiten zie website KBO-Ede https://kbo-ede.nl/activiteiten

k. Informatie over het onderzoek
Zou u meer willen sporten of bewegen? ja 72%, nee 28%
Hoe beoordeelt u de markt? zeer goed 16%, goed 73%, matig 11%
Komt u de volgende keer weer? ja 91%, nee 4%, alleen als het de volgende keer beter is 4%
Wat heeft uw voorkeur? 
Kleinschalige activiteiten in de buurt 65%, In mijn eentje sporten 16%, grootschalig evenement 5%

ledenaCtiviteiten

h. Programma PCOB-Ede vanaf februari 2023
De ledenbijeenkomsten zijn normaal van 14.30-16.30 uur in Rehoboth, Driehoek 11 in Ede.
We kunnen u het volgende interessante en gevarieerde programma aanbieden. Oordeel zelf!

Datum Onderwerp
Woensdagmiddag 8 februari De geschiedenis van namen door ds. Jan H. Overbeeke
Woensdagmiddag 15 maart Van Pesach naar Pasen door ds. D. Hoolwerf
Woensdagmiddag 12 april Wandeling met schilderijen door Otto de Bruijne
Woensdagmiddag 10 mei Muziek met de Bachvereniging door Lucia Swarts

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

j. Informatie- en Doemarkt
Op donderdag 26 oktober organiseerden onze afdeling, Sportservice de Vallei, KBO-PCOB, H3ROES en PCOB 
Bennekom en Lunteren voor de eerste de keer de informatie- en doemarkt. Deze vond plaats in de herfstvakantie. 
Senioren bezochten samen met hun kleinkinderen de markt. De activiteiten waren voor jong en oud. De markt 
is goed bezocht. Naar schatting waren er 350 bezoekers (incl. deelnemers van de stands).

Herman Gerritsen
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Welke maatschappelijke thema’s vindt u interessant?
Gezondheid & geluk69%, Zorg en welzijn 64%, Sport & recreatie 56%, Reizen & vrije tijd 42%, Duurzaamheid 40%, 
Rechten/belangen van ouderen36%, Wonen en leven 35%, (digitale) Veiligheid 25%, Mobiliteit 25%, Cultuur 24%, 
Financiële zaken 18%, Geloof & zingeving 13%, Werkgelegenheid 5%.
Waar zou u aan deelnemen?
Sport/bewegen 86%, Binnenactiviteiten 27%, Kennis 38%, Kunst/cultuur53%, Ontmoeten 61%, Hulp 34%
(percentages geven aan wat men interessant vond).

Aanbevelingen

Marketing en promotie: Meer adverteren in lokale kranten, aanmeldlink niet verplichten en meer promotie door 
vrijwilligers bij dokters, fysiotherapeuten en welzijnsorganisaties. Template website kan gebruiken worden op 
www.seniorengames.com. Flyer, e-mailing gebruiken ter promotie en 28 deelnemers e-mailen die gegevens 
hebben achtergelaten.

Onderzoek: Het onderzoek leert dat senioren in Ede op dit moment veel fietsen en wandelen, maar graag meer 
zouden willen sporten en bewegen. Wensen deelnemende sporten neemt KBO-PCOB mee voor een volgende 
editie waarbij kleinschalig aanbod in de buurt warm wordt aanbevolen (65%). Kansen voor ledenwerving KBO-
PCOB bij Ontmoeten, Lezingen en Kunst-cultuur.

Informatie- en doemarkt: De tussenstap van informatie- en doemarkt naar Seniorengames is een prettige tussenstap. 
De drempel voor deelnemers is laag. Senioren hebben mailadressen ingevuld bij interesse voor de volgende editie 
en/of de Seniorengames. In het onderzoek gaven deelnemers aan graag meer kramen te willen ontmoeten.

ledenaCtiviteiten
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l. Lief en Leed
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.

90-jarigen
Het afgelopen jaar mochten 16 PCOB-leden 90 jaar worden. Heel bijzonder. Wij wensen hen alle 
goeds voor de komende tijd. In december brengt het Lief-en-Leedteam hen een doos bonbons. 

Jacomien Wijnbergen

ZORG, INKOMEN EN WONEN

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

Voor de inkomens- en vermogensgrenzen zie de tabel hieronder.

Zorg, inkomen en Wonen

m. Welkomstcadeau nieuwe leden
Nieuwe leden van de afdeling Ede kunnen als welkomstcadeau 
kiezen voor:
- een herdruk van het Album van Ede met oude foto’s of
- een plantenbon te besteden bij Harkes Tuincentrum Ede of
- het boek Van Engelen naar Driekoningen van Leo Fijen
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b. Hoge energielasten
De sterk gestegen prijzen van energie brengen veel mensen in moeilijkheden. Graag wijzen wij u op twee 
mogelijkheden om de energielasten te beperken.

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

2. Energietoeslag gemeente Ede
U kunt bij de gemeente Ede een energietoeslag van € 1.300 aanvragen. Uw inkomen mag dan niet meer zijn dan 
volgens de tabel onder a hiervoor. Er gelden meer voorwaarden waaraan u moet voldoen. 
Die vindt u op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen#c7017. 
Daar kunt u ook de energietoeslag aanvragen.

Aanvraagformulieren
De aanvraagformulieren zijn ook vinden op onze website: https://www.pcob.nl/nieuws/hulp-bij-hoge-energielasten/.
Is het lastig dat zelf te doen? Vraag dan iemand u daarbij te helpen. De VOA’s willen u graag helpen.

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

c. Mantelzorgtrefpunt
Hoe langer je mantelzorger bent, hoe meer gepokt en gemazeld je bent. Je hebt van alles meegemaakt, 
waaronder soms ingrijpende gebeurtenissen. Toch kun je nog veel vragen hebben, alleen weet je vaak niet 
waar je het antwoord kunt zoeken. Ook krijg je als helper te maken met stressklachten en overbelasting omdat 
het zorgen soms zwaar valt. Het Mantelzorgtrefpunt is een vertrouwde ontmoetingsplek, waar er tijd, aandacht 
is voor jou en andere mantelzorgers om je hart te luchten.
 
Het Mantelzorgtrefpunt vindt plaats elke vierde  vrijdag  van de maand. Vanaf  9.30 uur ben je welkom. 
De ochtend duurt van 10.00 tot 11.30 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden. 
De locatie is Servicepunt Bunschoterhof, Bunschoterhof 10 in Ede. 
Wil je vooraf informatie over het Mantelzorgtrefpunt of kennismaken, 
dan kun je mailen naar info@mantelzorgtrefpunt.nl of bellen naar telefoon 06-21985859.
 
Ken je mensen uit je omgeving waarvoor het Mantelzorgtrefpunt geschikt is? Laat het dan weten. 
Wij kunnen ook contact opnemen.
 
Mantelzorgtrefpunten in Ede en Lunteren:
 
Mantelzorgtrefpunt Locatie
Veldhuizen-Kernhem Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17, Ede
Lunteren Stichting Ana Upu, Van der Duyn van Maasdamstraat 16, Lunteren
Ede-Zuid Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1, Ede
Ede Centraal Servicepunt Bunschoterhof, Bunschoterhof 10, Ede

Nieuws van Malkander
Het team Centraal stuurde ons informatie waar we het volgende aan u doorgeven:

Plannen voor de wijk:
Afgelopen maand hebben we veel gesprekken gevoerd met bewoners uit de wijk. We hebben gepraat over 
waar inwoners blij van worden en waar men zorgen over heeft. Vaak ligt de oplossing of het idee voor een 
oplossing voor het oprapen, maar ligt het niet altijd in de macht van de inwoner om daar iets mee te doen. 
Daar kunnen wij u bij ondersteunen! Wilt u graag initiatief nemen om iets in de buurt te behouden (waar u blij 
mee bent), of om iets op te lossen (waar u zich zorgen over maakt? Neem dan contact met ons op!

Zorg, inkomen en Wonen
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VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)
Binnen onze afdeling zijn 4 VOA’s actief. Mensen, die zorg nodig hebben, komen terecht in een ingewikkeld web 
van contacten met de gemeente, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Niet zelden ziet men door de bomen het 
bos niet meer. De VOA’s kunnen en willen u daarbij graag helpen. Zij staan naast u en helpen u gratis met informatie, 
advies en voorlichting om de weg te vinden.
Zij zijn daarvoor opgeleid en kunnen informatie geven over wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. 
Zij kunnen leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen 
zoeken naar mogelijke oplossingen van problemen.

Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken:
Herman van den Berg 0318 - 636 869 en 06 53 51 85 22 (coördinator)
Rineke van Ginke 0318 - 418 250 en 06 23 48 15 28
Adria Overbeeke 0318 - 642 811 en 06 24 19 67 15
Cock Walraven 0318 - 640 162 en 06 18 85 74 48

INFORMATIE

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

Programma KERKVENSTER december 2022
5 december Gesprek met Yolanda Voorhaar over ‘Heiligen…’. 
 Lied van de week: ‘Kom tot ons, de wereld wacht.’ Column: Ide Zinkstok.
12 december Interview met Jan Swart over ‘Kerstwijding in een multiculturele school’. 
 Lied van de week: ‘Zieke vogel, vleugellam’ (NLB 957). Column: Jolanda Nooteboom.
19 december In de rubriek ‘In ’t Vizier’ praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit 
 kerk of samenleving. 
 Lied van de Week: ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (NLB 466). Column: Cora Otter.
26 december Kerstspecial - ‘Het mooiste kerstlied’. 
 Lied van de Week: ‘Toen midden in de wintertijd’ (NLB 495).

Het programma voor januari is nog niet bekend.

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

Spullen te leen
Als buurtcommissie of bewonersinitiatief organiseer je wel eens een activiteit, waarvoor je materiaal nodig 
hebt zoals een tent, tafels, banken, een springkussen, koffiekannen, e.d. Vragen om die spullen komen vaak bij 
ons terecht als sociaal werkers. Soms zit er niets anders op om met Ede Doet bonnen te sparen voor zaken die 
je regelmatig nodig hebt (en die je vervolgens weer ergens moet kunnen opbergen), of om ze te huren. Maar 
hoe leuk zou het zijn als je de dingen die je nodig hebt, zou kunnen lenen van een bewonersinitiatief uit de 
buurt? Daarom werken we aan een leenlijst: hierop staan alle spullen die anderen willen uitlenen. Bezit jij met 
je je commissie of initiatief spullen die door anderen geleend mogen worden? Laat dat dan weten aan Lotte 
(lachterberg@malkander-ede.nl). Heb je iets nodig en wil je weten of je het kunt lenen? Vraag het ons!
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c. 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 soms heel veel tijd 
nodig voor beoordeling. Maak daarom in ieder geval een afspraak voor een keuring 
tenminste 3 maanden voor het verlopen van het rijbewijs.

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 € 41,50. U kunt de verklaring ook 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. Kosten voor PCOB-leden €42,75 voor rijbewijs B/E.
b.  De Velder, Munnikenhof 17, Ede. De keuringen verzorgt de heer Ruud Swagemakers, arts te Culemborg, 
 op de 3e vrijdag van de maand. Vooraf moet u een afspraak maken met hem, tel. 0345 - 47 65 15. 
 Het tarief is €45,00 voor gezondheidskeuringen (alle leeftijden) en 75+ keuringen voor het CBR.
c.  Regelzorg. U moet eerst een afspraak maken op https://regelzorg.nl/. 

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

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

Kosten € 45,00 voor rijbewijs B/E en medisch. 

informatie

b. Hulp in de praktijk (HIP)

Weet u dat er in Ede een inloopspreekuur is? Iedereen die brieven niet goed 
snapt, niet goed overweg kan met de computer, kan daar een beroep op doen. 
Elke week op dinsdag en donderdag van 10-12 uur zitten er vrijwilligers klaar 
om u te helpen. Het spreekuur zit in het DPE kantoor, Posthoornstraat 8 in Ede. 

Eijo Balk is het aanspreekpunt voor het inloopspreekuur. Dit is een onderdeel van het Diaconaal Platform 
Ede waarin een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen samen werken.

VIERING 40 JARIG JUBILEUM PCOB-EDE

Bezoek aan Paleis Het Loo
Op dinsdag 15 november brachten we met een groep van ca. 90 personen 
een bezoek aan Paleis Het Loo. We hadden prachtig weer en de chauffeur 
heeft ons langs een mooie route naar Apeldoorn gebracht. Eerst werden we 
ontvangen met koffie of thee met iets lekkers erbij. Daarna mochten we in 
groepen het paleis in en konden met behulp van een audioapparaat informatie 
horen over de verschillende ruimtes. Om 13.00 uur werden we in een 
restaurant verwacht, waar we een lunch, inclusief een heerlijke kop soep 
kregen. Alles was door Coby Gerritsen, Ale Sierksma en Bep Toering uitstekend 
geregeld. Rond 16.00 uur waren we, na wederom een mooie rit, terug bij de 
Open Hof en kon iedereen weer naar huis.

Anton Kanis
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40 JARIG JUBILEUM
Paleis Het Loo Apeldoorn
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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


