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Er zijn maar weinig mensen die in hun 
leven geen tegenslag hebben gekend. Of 
het nu met gezondheid, financiën of 
corona te maken heeft, we weten ook 
dat velen de veerkracht hebben om de 
draad weer op te pakken, mede door 
hun geloof. Zo hopen ook wij de draad 
weer op te kunnen pakken in het nieuwe 
jaar en dat we elkaar weer fysiek kunnen 
ontmoeten.
Soms raken we op andere manieren 
teleurgesteld zoals bijvoorbeeld in de 
overheid. Als die niet doet wat we graag 
zouden willen zien, dan gaan mensen 
dingen “zelf doen”. Dat gaat soms ver en 
ook wel eens te ver.
In Lunteren hakten mensen twee wilgen 
om op de Westzoom. Men denkt dat dit 
“zelf doen” een probleem kan oplossen. 
Ik zie ook beelden van politici die 
bedreigd worden. Heel algemeen zou je 
kunnen stellen dat mensen vinden dat 
die politici het anders zouden moeten 
doen, en het aanpassen van de meningen 
dan maar “zelf doen”.

Tegelijk is een nieuw kabinet aangetreden. 
In het nieuwe coalitieakkoord is te lezen 

dat de stijgende zorguitgaven een halt 
moeten worden toegeroepen. Dan denkt 
men aan het meer “zelf doen” door de 
kring rondom degene die zorg vraagt. 
Op zich is dat een mooie gedachte. 
Maar we moeten niet vergeten dat de 
bevolkingssamenstelling is veranderd. 
We hebben niet allemaal meer grote 
families, die dicht bij ons wonen en zorg 
kunnen bieden. Kan het “zelf doen” nog 
wel?
Het is het goed om te beseffen dat er 
hervormingen aan komen. En laten we 
vooral niet meteen radicaal overgaan in 
bedreigingen of choqueren. “Zelf doen” 
is iets anders dan alleen maar je eigen 
zin doen.

Geen zekerheid is ons gegeven
Dan die van tweesprong
Van kruispunt en labyrint
Reizigers zijn wij
Onderweg naar U
Die ons wenkt, tussen vraag en teken.
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inhoudsopgave

Colofon 2

Leden 2

Ledenactiviteiten 2

Zorg, Inkomen en wonen 5

Vrijwillige 

ouderenadviseurs 6

Informatie 6

Als de overheid het niet doet...

NIEUWSBRIEF

Afdeling Ede

Februari 2022



2 Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    februari 2022

LEDEN

Nieuwe leden

- dhr. O. Sierksma en mevr. A. E. Sierksma-van ‘t Hof

Overleden

- op 20 november 2021 de heer C. L. Molhoek
- op 20 november mevr. D. ten Hulzen-de Weerdt
- op 25 november de heer G. Beukhof
- op 23 december mevr. H. M. van der Meijden-Landeweerd
- op 23 december mevr. E. Meij-de Gast

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

LEDENACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 21 februari 2022 - 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.
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 ledenmiddag is in de “De Open Hof”, Hoflaan 2 Ede, begint om 14.30 uur en duurt 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.

b. Programma maart - juni 2022

Datum Onderwerp Spreker
21 maart  Paasviering en jaarvergadering  Davy Hoolwerff
11 april  De toekomst van de zorg  Kars Hazelaar
16 mei De wereld van glaskunst Gerdi Rijkaard

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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c. Verslag ledenmiddag  22 november 2021 - Het Universum in Verwondering - Gert Gerbrands

Na het welkom leest Geeske een stukje uit ‘Drie engelen tot Driekoningen’. Er is een schrijftolk aanwezig.

Gert Gerbrands komt ons vertellen over ‘Waarnemen in verwondering’. Het gaat over het 
heelal. Een aantal sterrenbeelden kun je met het blote oog zien. De aarde, waar we zuinig 
op moeten zijn, is uniek. In 24 uur draait hij om zijn as en in een jaar om de zon. Afstand 
tussen de aarde en de zon: gemiddeld 150 miljoen kilometer. Alle planeten uit ons stelsel 
draaien om de zon. Dichter bij de zon staan is te heet voor leven. En verder weg is te koud. 
In acht minuten is het licht van de zon bij de aarde. Gert toont een middeleeuwse 
afbeelding van aarde/hemel/hel. Galilei keek met een eenvoudige telescoop naar de 
andere planeten. Hij ontdekte ook dat de aarde om de zon draaide.
De maan is satelliet van de aarde. Afstand 
maan-aarde: 380.000 km. Een raket doet er 3 
dagen over. Wij zien altijd dezelfde (voor)kant 
van de maan met gladde stukken (kraters, die 

volliepen met lava). De achterkant is veel minder glad.
De zon: Eens in de 11 jaar zijn er meer zonnevlekken zijn. Sterk magnetische 
velden. De zon een ster, ontstaan doordat materie aangetrokken wordt. 
Als er meer er aangetrokken wordt dan ontstaat er kernfusie met warmte 
als effect. Zo’n ophoping van materie kan zich ontwikkelen tot witte dwerg, 
neutronenster of zwart gat.
Venus: Daar zie je alleen maar wolken. Radar toont ook de kraters. Heel 
heet is het daar. Satellieten gaan daar kapot omdat er alleen zwavelzuur is.
Mercurius: Lijkt op de maan, en er is geen dampkring.
Mars: kleiner dan de aarde. Hoogste berg: 27 km hoog (2.5 maal de Mount 
Everest). Vroeger was er ook een oceaan. Het water daarvan is nu opgeslagen in de (ijs)poolkappen. Er rijden karretjes 
rond, ongeveer zo groot als een bus. Eén ervan boort gaten in de grond en slaat het materiaal ergens op. Over een 
paar jaar wordt dat opgehaald.
Tussen Mars en Jupiter is nog een planeet geweest, maar die is uit elkaar gebarsten. Jupiter is een gasopeenhoping. 
Daar kun je niet op landen. Stormen met 1000 km/uur. 79 manen (Io is voortdurend vulkanisch).
Saturnus (met de ringen van gruis): Op Titan (maan) is een oceaan van vloeibaar methaan. Op Enceladus werden 
geisers gezien. Ook ijs als buitenlaag met oceaan daaronder.
Neptunus: ook gasplaneet.
Pluto (dwergplaneet): Grote bergketens met ijsvlaktes. Ook veel kraters met 
ijs. Pluto heeft ook een dampkring en een heel uitgerekte baan.
Kometen: een harde kern met staart van waterstof en gruis.
Meteoren: verbranden in de dampkring.
Grotere afstanden worden gemeten in lichtjaren. Licht gaat 300.000 km per 
seconde. Kern van de Melkweg is een zwart gat (heel veel onzichtbare 
materie). Wat we zien is maar een klein stukje van het heelal.
Stellarium.org geeft interactief nog veel hiervan te zien.

Geeske bedankt en overhandigt hem en dhr. Laanstra 
(als dank voor 20 jaren vervoer) een cadeautje.

Anton Kanis

ledenaCtiviteiten

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 16 januari 2022 geldende maatregelen.



4 Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    februari 2022

e. Ledenvoordeel boek - 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 ledenmiddag 21 februari tegen contante betaling af te halen.

f. Programma KBO-Ede
Voor info over het programma van KBO-Ede kijk op website https://kbo-ede.nl

g. Lief en Leed
Aandacht voor jubilea
100 jaar Mevr. M.C. Bevaart-Deurlo werd vorig jaar 100. 
 Geeske Telgen ging bij haar op bezoek. 
 En bracht haar bloemen.
 (zie foto hiernaast)

90 jaar In 2021 mochten 17 PCOB leden 90 jaar worden. 
 In december hebben wij hen een doos  bonbons gebracht.

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.

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.

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.

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.

d. Vervoer ledenmiddagen. Wie helpt?
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.
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ZORG, INKOMEN EN WONEN

a. 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.

c. Belastingservice KBO en PCOB – Het is weer zover!
U heeft wellicht de vraag gekregen om uw aangifte over 2021 in te vullen.

Dat kan vanaf 1 maart. Voor veel mensen is het een ingewikkelde verplichting. Maar er is hulp beschikbaar! In het 
afgelopen jaar hebben ongeveer 160 leden van KBO-PCOB in onze regio gebruik gemaakt van de belastingservice. 
Ook dit jaar kunt u weer van onze diensten gebruik maken. Door de coronamaatregelen is nu nog niet duidelijk hoe 
dat zal gaan.

b. Bevordering seniorenhuisvesting – motie gemeenteraad Ede

Vorig jaar brachten we het rapport Zorgen voor Morgen over seniorenhuisvesting uit. Het rapport geeft informatie 
over de mogelijkheden voor seniorenhuisvesting en doet handreikingen aan senioren en de gemeente. Het 
rapport boden we aan de gemeente en de gemeenteraadsfracties aan. De wethouder liet weten dat hij het rapport 
betrekken zal bij woonzorgvisie, waaraan de gemeente werkt. Die is in voorbereiding maar helaas nog niet klaar.

De gemeenteraad zit ondertussen niet stil. Op 11 november jl. nam de raad een motie aan om seniorenhuisvesting 
te bevorderen.

De raad constateerde dat:
a.  er te weinig seniorenwoningen zijn, waardoor senioren langer thuis blijven wonen;
b. de doorstroming op de woningmarkt hierdoor mede verstopt raakt;
c. doorstroming op de woningmarkt nodig is om jonge gezinnen en starters een kans te geven
 op de woningmarkt;
d.  Ede één van de gemeenten is die nog geen concrete doelen heeft vastgesteld voor langer zelfstandig thuis
 wonen, doorstromen, innovatie en vernieuwing, samenwerking wonen en zorg.

Verder vindt hij dat:
1. er behoefte is aan voldoende geschikte woningen voor ouderen;
2. door de vergrijzing en doordat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen deze vraag
 zal toenemen;
3. zonder inzicht in deze vraag naar seniorenhuisvesting het risico bestaat dat er onvoldoende
 geschikte woningen worden gerealiseerd;
4. de bouw van meer seniorenwoningen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt.

In die motie vraagt de raad burgemeester en wethouders:
1. in het eerste kwartaal 2022 inzichtelijk te maken hoeveel seniorenhuisvesting nodig is om in de behoefte
 te kunnen voorzien.
2. vooruitlopend op die visie de inbreidingslocaties in en rond het centrum van ede bij voorkeur
 alvast te bestemmen voor seniorenhuisvesting;
3. in de komende woonzorgvisie concrete doelstellingen op te nemen op de terreinen langer zelfstandig thuis
 wonen, doorstromen, innovatie en vernieuwing en samenwerking wonen en zorg;
4· bij de uitvoering hiervan de seniorenvereniging(en) in Ede daarbij actief te betrekken.

De motie is op één na door alle raadsfracties ondersteund. Alleen de fractie van Groen Links deed dat niet. 
Die fractie vond het niet logisch alleen woningen voor senioren te reserveren.

Zorg, inkomen en Wonen
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Als u gebruik wilt maken van de belastingservice dan is het handig dat u aan de hand van de rekeningen en bonnetjes 
een overzicht maakt van alle kosten die u gemaakt heeft. Dan kan gaan over de ziektekosten die niet door de 
verzekering zijn betaald. Ook de gemaakte kosten voor sommige hulpmiddelen, medicijnen en dieetkosten zijn soms 
aftrekbaar. Een andere aftrekpost zijn de giften die u in 2021 gedaan hebt aan goede doelen en specifieke acties. 
Deze giften zijn, boven een drempelbedrag, vaak aftrekbaar. De jaaropgaven van de AOW en het pensioen noodzakelijk.

In deze regio zijn vier geschoolde en deskundige invulhulpen beschikbaar om u van dienst te zijn. Het kan gaan om 
de inkomstenbelasting 2021. Ook kunnen we beoordelen of u in aanmerking komt voor huur- of zorgtoeslag.
Hebt u al eerder gebruik gemaakt de belastingservice, dan kunt direct contact zoeken met de invulhulp die ook vorig 
jaar de aangifte heeft verzorgd. Nieuwe klanten kunnen zich melden bij de mij. Ter bestrijding van de onkosten 
brengen wij 15,00 euro per persoon in rekening.

Namens het belastingserviceteam KBO en PCOB
Douwe Ettema (coördinator), tel. 06 55 90 06 46 of 03 18 64 58 31

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
7 februari  Een gesprek met Hilbrand Rozema over “Invloed van de media”.
 Lied van de Week: “O, waar wil je heen gaan”- Ionabundel. Column: Wim Drost.
14 februari Gesprek met Douwe Ettema over “Het wel en wee van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap
 in Ede.”Lied van de Week: “Jezus diep in de woestijn”. NLB 539. Column: Kika IJsselmuiden. 
21 februari  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk 
 of samenleving. Lied van de Week: “A Clare Benecition”- John Rutter. Column: Wim den Ouden. 
28 februari  Gesprek met Ds. Maarten Diepenbroek over “Honderd jaar Liturgische Beweging en haar invloed”. 
 Lied van de Week: “Wij gaan de nacht door…” Lied uit Taize.
 Boekbespreking door Arie Romein over “Een doorbraak in de tijd”- Kerk in de spiegel van de jaren zestig.
 Geschreven door Gerben Heitink.
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  

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.

voa’s & informatie
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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 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.

d. Twee QR codes
Twee QR codes voor een coronatoegangsbewijs op één mobiel kan heel handig zijn. Voor een echtpaar met maar één 
mobiele telefoon of voor iemand die er met zijn vader/moeder zonder smartphone eropuit wil.
Naast de persoonlijke corona-app kunt u ook een andere QR-code downloaden op uw smartphone.
In de vorige nieuwsbrief publiceerden we die handleiding. U kunt die ook vinden op: https://www.pcob.nl/nieuws/
handleiding-twee-qr-codes-op-een-mobieltje.

informatie

c. Verlenging rijbewijs - meld knelpunten
Voor het verlenging van een rijbewijs vraagt het CBR soms om een advies van een specialist over het verlengen 
van het rijbewijs. Bij sommige aandoeningen moet in dat advies ook een termijn worden aangegeven met welke 
termijn die verlenging verantwoord is. Bij één van onze leden adviseerde de specialist verlenging met drie jaar. In 
afwijking daarvan besloot het CBR zonder inhoudelijke medische motivering die termijn op één jaar te stellen. 
Dat betekent dat hij drie keer enkele honderden euro’s moet betalen terwijl dat medisch niet nodig lijkt.

Wij willen dat aan de orde stellen bij KBO-PCOB en bij politieke partijen. Daarvoor is het van belang te weten of 
ook anderen hiermee te maken hebben gehad. Wilt u dt dan melden aan Herman Gerritsen. Zijn gegevens vindt 
u in het colofon.

e. Automobiel
Een doktersbezoek, even boodschappen doen of op visite gaan: 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. 
U kunt na aanmelding onbeperkt vervoer aanvragen.

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

Hoe vraag ik een rit aan? Bel naar het landelijk servicepunt van Automobiel 088 - 700 41 00 om vervoer aan te 
vragen. U krijgt de totaalprijs van de rit direct bij aanvraag te horen. Het bedrag - € 0,30 per kilometer - betaalt u 
contant aan de chauffeur.
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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


