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Het jaar is begonnen. Namens het bestuur 
van de PCOB Ede wens ik u allen veel heil en 
zegen in het nieuwe jaar!
En wat gebeurde er toch iets moois in de 
eerste week van januari. Midden in de lock-
down zijn er vaccins beschikbaar gekomen 
voor de bestrijding van de Covid-19 
pandemie. Er is nu perspectief dat in de loop 
van het jaar iedereen in Nederland kan zijn 
ingeënt tegen het nieuwe corona virus. De 
ontwikkeling van een nieuw vaccin in amper 
een jaar is een prestatie van formaat. 
Wetenschappers vertellen ons, dat zij er niet 
aan moeten denken hoe het de wereld zou 
zijn vergaan als deze pandemie 10 jaren 
geleden was uitgebroken. Toen was de kennis 
en techniek, die voor deze snelle ontwikkeling 
hebben gezorgd, nog niet voorhanden. 
Gekozen is om te starten met het verplegend 
personeel en de zorgmedewerkers. Daarbij 
gaat het in eerste instantie om die mensen, 
die de zorg (Covid-19 én regulier) mogelijk 
maken en draaiende moeten houden. Later 
zijn ook wij als ouderen aan de beurt.
In andere landen wordt deze volgorde 
omgedraaid: eerst de ouderen en kwetsbaren 
en pas daarna de medewerkers in de zorg 
zelf. Die keuze is een ethisch/politieke, 
waarover de meningen kunnen verschillen. 
In Nederland moeten we ons maar 
neerleggen bij de keuze die is gemaakt.

We moeten wel beseffen dat de effectiviteit 
van de vaccins ca. 90% is. Een vaccin biedt 
dus geen garantie op niet ziek worden: als 
zonder vaccin 100 mensen met Covid-19 
besmet raken, zijn dat met het vaccin nog 
steeds 10. En ook is nog niet bekend hoe lang 
het vaccin deze bescherming biedt: in ieder 
geval 3 maanden, maar hoe lang daarna?
Ondanks deze onzekerheden heb ik er 
vertrouwen in en ga mij zeker laten 
vaccineren. Ik moet er niet aan denken nog 
jaren in lock-down te  moeten doorbrengen 
en mijn familie maar af en toe te kunnen zien.

Ik besef dat er rondom het thema “vaccineren” 
sociale druk kan ontstaan. Sociale druk om je 
te laten vaccineren tegenover de vrijheid om 
zelf te beslissen. Het is daarom cruciaal om 
ook als de druk oploopt een goede dialoog te 
organiseren. Een dialoog, waarin alle 
stemmen kunnen worden gehoord en 
mensen op een veilige en prettige manier 
kennis en meningen met elkaar kunnen 
uitwisselen.
Fijn dat onze landelijke KBO PCOB hierin het 
voortouw heeft genomen en ons via haar 
nieuwsbrieven zorgvuldig informeert. Het 
nieuwe jaar staat voor grote uitdagingen, 
maar we mogen ook hopen!

Geeske Telgen-Swarts
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LEDEN

Nieuwe leden
- dhr. P. J. Stekelenburg en mevr. H. A. S. Stekelenburg-Temminck

Overleden
- op 17 november 2020 mevr. R. Borren-van den Born
- op 3 december 2020 de heer T. Toering
- op 28 december 2020 de heer  P.C. Winkel

Vaccinaties

In januari is begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus.

Betrouwbare, uitgebreide informatie over vaccins en vaccinatie kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord en
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins.

Voor vragen betreffende uw persoonlijke medische situatie kunt u zich het beste wenden tot uw eigen huisarts of 
behandelend medisch specialist.

Mocht u hiernaast de behoefte hebben nog iets naders te bespreken met een 
“arts uit eigen kring” dan is dit mogelijk.  We zijn blij dat daarvoor beschikbaar 
zijn de heren E. Balk, internist, niet (meer) praktiserend en A. Verschoof, 
longarts, ook niet (meer) praktiserend. Deze gesprekken zullen van algemene 
aard zijn. Zij zullen geen antwoorden geven op inhoudelijk medisch-
specialistische vragen.
U kunt uw vragen stellen door te mailen naar ebalk@kpnmail.nl of acverschoof@
hetnet.nl. Geef daarbij ook het telefoonnummer op waarop zij u kunnen bellen.

Mocht het sturen van een e-mail voor u een probleem zijn, dan kunt u ook 
bellen met de vrijwillige ouderenadviseurs Adria Overbeeke, Cock Walraven en 
Herman van den Berg. Zij geven uw telefoonnummer door aan de artsen. Eén 
van hen neemt dan met u contact op.

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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In de schijnwerpers

Begin november kreeg Jacomien Wijnbergen van de gemeente Ede een fraaie bos 
bloemen als waardering voor het werk 
dat zij in de afgelopen maanden heeft 
gedaan voor het bellen van onze leden 
en voor het verzorgen en bezorgen van 
kaarten voor jarige leden.

Johan Hiddink verzorgde met twee anderen vanaf het begin van Advent 
tot en met Driekoningen concerten met midwinterhoorns op de 
historische Hanenburg op het landgoed Kernhem.

leden

Leven en geloven in Coronatijd

Bij ons in huis hangt de spreuk: Wees dankbaar voor de kleine dingen want 
op een dag zul je ontdekken dat het de Grote dingen zijn.
En zo is het: wat vonden we het gewoon om op bezoek te gaan, bezoek te 
ontvangen, de ander aan te raken en te troosten. “Huidhonger” noemt de 
schrijver Marinus van den Berg dit feit. Het is een heel wezenlijk aspect van 
ons mens zijn de ander, waar we ons mee verbonden voelen, aanraken.

Maar wat zijn we bevoorrecht als niemand van onze dierbaren zijn overleden 
of wanneer we “ samen” thuis zijn. Vooral voor de alleengaanden onder ons 
is deze eenzame tijd nog zwaarder. Staan we daar wel voldoende bij stil?
God werkt immers door mensen hier op aarde. Bidden alleen is niet genoeg: wij moeten het geloof handen en 
voeten geven.
Ik moet denken aan het gedicht van Ed Hoornik: “ Hebben en Zijn”. U moet het maar eens opzoeken en lezen.
Zijn we wel voldoende bezig geweest voor de coronacrisis met de dingen waar het in het leven werkelijk omdraait: 
voedsel voor de ziel.

Dat vind ik het positieve van deze tijd, je kunt veel investeren in jezelf. Goede boeken lezen, puzzelen en naar 
mooie muziek luisteren of podcasts beluisteren waardoor je een andere kijk op mensen of dingen krijgt.
Dit is voor mij de manier om met deze tijd om te gaan: het positieve zoeken ondanks alle beperkingen. De vaccins 
zijn immers heel snel ontwikkeld, de Europese unie die voldoende geld in kas heeft om die vaccins te kunnen 
kopen. Arme landen kunnen dat niet.

Bovendien gaan we misschien door deze tijd bewuster om met Gods 
schepping. Zijn we goede rentmeesters? Er is nu minder luchtvervuiling, 
wereldleiders houden zich meer bezig met het aanpakken van natuurverlies.

Ik sluit af met een gedicht van Andries Govaart:
Dat je de weg mag gaan die je goed doet.
Dat je opstaat wanneer je valt.
Dat je mens mag worden in Gods ogen en in die van anderen.

Tine Neuman
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AfdelingsACtiviteiten

AFDELINGSACTIVITEITEN

a. Ledenmiddagen

In verband met de onzekerheid over de maatregelen om het corona-virus te bestrijden zal er in februari geen ledenmiddag 
worden gehouden.

c. Koffiemiddag woensdag 3 maart 2021

We hechten veel waarde aan het onderlinge contact tussen en met leden. Daarom willen we, als het mag, voor onze 
leden maandelijks een koffiemiddag houden. De eerste op 3 maart 2021 van 14.30 -16.00 uur in Pannenkoekenhuis 
De Langenberg, Arnhemseweg 120, EDE.

Voor alle bijeenkomsten geldt het voorbehoud dat ze alleen doorgaan als de maatregelen om het corona-virus 
te bestrijden dit toelaten.

b. Aanbieding rapport “Zorgen voor morgen” van werkgroep ouderenhuisvesting 
    op maandag 1 maart 2021

In de vorige nieuwsbrief schreven wij over ouderenhuisvesting en vraagstukken die daarbij aan de orde zijn. De 
werkgroep ouderenhuisvesting heeft haar rapport inmiddels afgerond.

Op 1 maart 2021 zal de werkgroep in een bijeenkomst, die duurt van 15.15 – 16.15 uur, het rapport aanbieden 
aan het afdelingsbestuur, de burgemeester, wethouder Ritsema, de heer W. Nuis waarnemend voorzitter van de 
PCOB, en de heer S. Van de Pol, voorzitter van COSBO-Ede.

We hopen dat het mogelijk is dat ook leden daarbij aanwezig kunnen zijn. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kunt 
u doen bij Ria Hordijk tot uiterlijk 26 februari 2021 op het e-mailadres ledenopgavepcob@gmail.com of door te 
bellen. Haar telefoonnummer is 06 – 17 67 43 19.
Waar de bijeenkomst wordt gehouden was bij het maken van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Als u zich 
aanmeldt krijgt u daarover op tijd bericht.

Het rapport gaat uit van 2 hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn is het systematisch inventariseren en analyseren van 
de verschillende mogelijkheden voor goede ouderenhuisvesting. Daarmee krijgen ouderen een overzicht van de 
verschillende mogelijkheden van individuele woonvormen als woningsplitsing, (pre)mantelzorgwoningen en van 
collectieve woonvormen. Voor de meest voorkomende vormen geeft het ook een beslismodel. Wat past in mijn 
situatie en ook wat is de 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.

Het rapport zal bij de nieuwsbrief van maart bij ieder lid worden bezorgd. Ook op de 
website van de afdeling zal het rapport te raadplegen zijn. Verder hopen we in april 
een extra ledenmiddag te houden waarin het rapport het onderwerp van gesprek zal 
zijn. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.
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Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kunt u doen bij Ria Hordijk tot uiterlijk 3 maart 2021, 10.00 uur, op het e-mailadres 
ledenopgavepcob@gmail.com of door te bellen. Haar telefoonnummer is 06 - 17 67 43 19.

e. Lief en Leed

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.

Verjaardagskaarten
Velen van u hebben in de afgelopen periode ter gelegenheid van hun verjaardag een kaart van 
onze afdeling gekregen. We gaan daarmee door tot in ieder geval eind maart.

Jacomien Wijnbergen

f. Hulp bij belastingaangifte en toeslagen 2020

Het belastingjaar 2020 is voorbij en afgesloten. Dat betekent dat er binnenkort 
weer aangifte inkomstenbelasting moet of kan worden gedaan. En dat is voor 
velen niet altijd gemakkelijk.
Wat moet er worden aangegeven en wat zijn de aftrekposten?  
Daarom hebben de KBO  en de PCOB de belastingservice ingevoerd. In Ede en Bennekom is er een team van vier mensen 
die gespecialiseerd zijn om samen met u de belastingaangifte te verzorgen. Zij krijgen daarvoor een opleiding en worden 
daarnaast ondersteund door  KBO en PCOB.

U kunt zelf aangifte doen maar ook hulp vragen bij het invullen. Maar ook als u geen bericht krijgt van de belastingdienst 
kan het financieel voordelig zijn om aangifte te doen, zeker als u te maken hebt met giften of zorgkosten die u zelf moet 
betalen. Het eigen risico van de zorgverzekeraar (€ 385) is helaas niet aftrekbaar. Tegen een geringe onkostenvergoeding 
kijken we samen met u of aangifte doen financieel wat oplevert.

Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van deze service dan kunt u na 1 maart uw ondersteuner weer opbellen en een 
afspraak maken. U kunt dan tegelijk de machtigingscode die u inmiddels van de belastingdienst hebt ontvangen, 
doorgegeven. Tegen een kleine onkostenvergoeding wordt de afgifte voor u verzorgd. Natuurlijk blijft u zelf 
verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Maar wij helpen u daarbij graag. En de vertrouwelijkheid is natuurlijk 
gegarandeerd.

Hebt u niet eerder van deze service gebruik gemaakt? Neem dan contact op met de coördinator van de KBO-PCOB 
belastingservice, de heer Douwe Ettema, tel. 0318-645831 of 06-55900646, e-mail: ettema.douwe@gmail.com.

Hoe we precies het invullen gaan uitvoeren hangt af van de voorschriften rondom corona. In de eerste weken van maart 
2020 kwamen wij bij u thuis. Maar bij de eerste coronagolf was dat niet meer mogelijk. Daarna ging het vaak via de 
telefoon of op een andere – veilige – manier. Waarschijnlijk kunnen wij u niet thuis bezoeken. Daarom zal met u telefonisch 
worden afgesproken op welke wijze de informatie die nodig is voor de aangifte bij de belastinginvuller komt. Het gaat 
daarbij om uw jaaropgave(n) van de AOW en pensioenfonds, alle zorgkosten en alle giften aan kerk en goede doelen.

AfdelingsACtiviteiten

d. Programma februari tot en met april 2021

Datum Onderwerp  Spreker
15 maart Paasviering  Marcel Wielhouwer
19 april Op de fiets naar Rome  Herman Gerritsen
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We starten vanaf 1 maart en vóór 1 mei moet de aangifte binnen zijn bij de belastingdienst. Het is altijd weer spannend: 
Moet ik betalen of krijg ik wat terug?

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact zoeken met mij.

Douwe Ettema, coördinator belastingservice ouderenbonden KBO en PCOB

ZORG EN WONEN

a. 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.

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 op de pagina hiernaast.

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

g. 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.

Zorg 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:
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. Waar gaat de pensioen discussie over?

In het landelijke PCOB Verenigingsnieuws wordt aangekondigd dat de KBO-PCOB in gesprek gaat met de minister van 
Sociale Zaken over de pensioenplannen. Daarnaast worden leden opgeroepen mee te praten. Maar waar gaat het 
eigenlijk over? Wat is het probleem en waarom is het zo lastig?

In Nederland hebben de meeste mensen 2 soorten inkomsten na hun pensionering: (1) de AOW die iedereen krijgt - daar 
hoef je niet voor te sparen, die wordt betaald vanuit de belasting van de werkenden van nu en (2) een pensioen als je 
daarvoor gespaard hebt.

voA’s & informAtie

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)
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Om de AOW (1) betaalbaar te houden nu we steeds ouder worden is de pensioenleeftijd sinds enige jaren omhoog aan 
het gaan van 65 naar 67 jaar. Simpel gezegd: dan hoeven de werkenden niet meer op te draaien voor de AOW van 
mensen tussen 65 en 67 jaar.

Voor de pensioenen (2) wordt door mensen in loondienst meestal gespaard via de werkgever of de bedrijfstak. Dan 
wordt vanaf 25 jaar een stuk loon ingehouden (pensioenpremie) en die wordt in een pensioenfonds weggezet. Dat 
pensioenfonds werkte voor heel veel mensen en kon zo de kosten laag houden en met beleggen proberen nog wat extra 
opbrengsten te verkrijgen.
De pensioenpremie werkt eigenlijk heel simpel. Stel dat iemand 40 jaar werkt (van 25-65 jaar) en hij/zij leeft gemiddeld 
nog 20 jaar na de 65e (dus tot 85 jaar). Als de rente 0 is zou je dan eigenlijk ieder jaar 50% van je salaris in dat pensioenfonds 
moeten wegzetten: immers 40 jaar lang 50% maakt het mogelijk om 20 jaar lang 100% aan pensioen te ontvangen.
Gelukkig was de rente historisch wel hoger dan 0% en hadden de pensioenfondsen uitgerekend dat met een rente van 
4% de jaarlijkse bijdrage beperkt kon blijven tot ca. 20-25% van het salaris. Dat hebben we dus ook jaren betaald.
Nu de rente de laatste jaren echter dicht bij 0% ligt komt deze rekensom niet meer uit: er is dan eigenlijk te weinig in de 
pot gestopt om de volle 100% van het pensioen ieder jaar uit te betalen. Dan zijn er twee mogelijkheden: óf minder uit 
de pot halen óf extra in de pot stoppen.

Minder uit de pot halen betekent verlagen van de pensioenen en daar zijn de gepensioneerden begrijpelijkerwijs niet blij 
mee. Maar als de gepensioneerden nog steeds hetzelfde uit de pot halen dan halen ze niet alleen hun ‘eigen geld’, maar 
ook een beetje van het geld dat de jongeren in die pot gestopt hebben er uit. En dan is het nog maar de vraag of de 
jongeren te zijner tijd nog voldoende in de pot hebben zitten voor hun pensioen.
Meer in de pot stoppen betekent hogere pensioenpremies. Maar het zijn ook weer de jongeren, die de pensioenpremies 
betalen. Dus dan zouden ze betalen voor de ouderen en er zelf niets of weinig van terug zien.

Bij de huidige lage rente komt het er dus op neer dat óf de ouderen minder pensioen krijgen óf de jongeren meer 
moeten gaan betalen voor de ouderen (of een mengvorm). Dit dilemma wordt voor de ouderen concreter gemaakt als 
voor het abstracte woord ‘jongeren’ het woord ‘kleinkinderen’ gebruikt wordt. Dan wordt de keuze: krijgen wij als ouderen 
minder pensioen of laten we de kleinkinderen meer voor ons betalen?

informAtie

b. 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.

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 of verloopt.
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!
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.
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c. Ede FM

Programma’s elke maandagavond

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
 Herhaling: zondag 9.30 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

1 februari Gesprek met Nicolette van Essen  over “Het leger des Heils”. 
 Lied van de Week: “Johannes, zo bevlogen”. Column: Gerard Verbeek.
8 februari Interview met Pastor Max Paans over  “Zijn werk als straatpastor”. 
 Lied van de Week: “God, die ons kent”. Column: Wim den Ouden
15 februari In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over  actuele onderwerpen 
 uit kerk of samenleving. Lied van de Week: “Lofzang op Christus”. Column.
22 februari Gesprek met Dr. Yme Horjus over  zijn proefschrift “Elkaar aanspreken”.
 Lied van de Week: “God kijkt naar ons om”, Psalm 136 - Psalmen voor Nu. 
 Boekbespreking: Arie Romein - “Verhaal van Ede” van Peter van Beek.

d. 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.

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.html. Of bellen met 036 - 720 09 11. De keuringen vinden 
plaats in Coachhuis, Galvanistraat 1, 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.
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 mevr. Carla Geerlof van Cappelen, tel. 0318 - 47 82 32. 
Het tarief is € 40,00 voor gezondheidskeuringen (alle leeftijden) en 75+ keuringen voor het CBR.

informAtie
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PuZZel

Telefonisch spreekuur
Met uw vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het 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!

PUZZEL

Woordzoekpuzzel KOFFIETIJD 

Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram verborgen. 
De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden

❏ BEKER 
❏ BRUIN 
❏ CAFEINE 
❏ DOUWE EGBERTS 
❏ DRAB 
❏ FILTEREN 
❏ GEUR 
❏ KOFFIEBOON 
❏ KOPJE 
❏ LEPELTJE 
❏ MALEN 
❏ MELK 
❏ MILD 
❏ NESCAFE 
❏ NESTLE 
❏ OPLOSKOFFIE 
❏ PERCOLATOR 
❏ PRUTTELEN 
❏ PUUR 
❏ RISTRETTO 
❏ ROBUSTA 
❏ SENSEO 
❏ SLAP 
❏ SUIKER 
❏ WARM 
❏ WATER 
❏ WRANG 
❏ ZOET 
❏ ZWART 

De overgebleven letters vormen de oplossing.

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel
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                 OUD EDE
                 
                         - omstreeks 1900 - 

Park Maanen, nu Parkweg en stationsomgeving

  
 

                                                                                                        Grotestraat

Molenstraat, tussen Grotestraat en Notaris Fischestraat
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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

Makelaardij Hypotheken Verzekeringen 
                  www.bolthofvandentop.nl     Maanderweg 70 Ede    Telefoon 0318-628080  


