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Het nieuwe jaar 2020 is al weer begonnen. 
Namens het Bestuur van de PCOB Ede 
wens ik alle leden alle goeds en veel 
gezondheid toe maar bovenal veel heil en 
zegen.

Het bestuur van de PCOB is druk bezig om 
het programma 2020 met de verschillende 
onderwerpen inhoudelijk vorm te geven. 
We maken daarbij onderscheid tussen      
de leden bijeenkomsten en thema 
bijeenkomsten met een extra inhoudelijke 
verdieping. Op 2 maart hopen we met het 
thema: “meer aandacht voor de oudere in 
het ziekenhuis” aan de slag te kunnen 
gaan. Bij ouderen die naar het ziekenhuis 
moeten, hebben de ziekte die zij hebben 
en de soms ingrijpende behandelingen      
of het verblijf in het ziekenhuis een 
onverwacht grote nadelige invloed op hun 
functioneren. Daarom is het nodig dat we 
samen kennis delen over de eff ecten van 
ziekten en behandelingen van ouderen. 
Hoe ziekenhuizen omgaan met die 
specifi eke behoeften van ouderen. Maar 
ook om er al rekening mee te kunnen 
houden in de thuis situatie.

Graag willen we als PCOB voor 2020 ook  
betrokken blijven op elkaar.
“Niemand leeft voor zichzelf, niemand 
sterft voor zichzelf”. Dat zegt Paulus in zijn 
bekende brief aan de Romeinen. We zijn 
mens in de relatie met de ander. Dat beeld 
drukt uit dat mensen geschapen zijn om 
met elkaar verantwoordelijkheid te dragen 
voor elkaar. Je groeit als mens in de relatie 
met anderen.  
Onze identiteiten verschillen; onze cultuur 
verschilt, maar we kunnen elkaar als lokale 
afdeling met een christelijke identiteit 
vinden in die ene mooie gedachte: we zijn 
er om met elkaar voor elkaar te zorgen.
Dat hopen we als bestuur ook voor het 
komende  jaar waar te kunnen maken.
Tijdens de leden bijeenkomsten kunnen 
we daar allemaal aan bijdragen door ook 
eens met niet bekende gezichten of nieuwe 
leden een praatje aan te knopen.
We hopen u in het nieuwe jaar weer te 
kunnen ontmoeten.

Geeske Telgen-Swarts
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COLOFON

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden

- mevr. J.A.C. Bruinse
- dhr. A.J. Wilbrink
- dhr. T. Toering en mevr. B. Toering-Groeneveld
- mevr. S.H. van de Loosdrecht-Davelaar
- dhr. J.G. Stevens en mevr. A.M. Stevens-van Ginkel
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden

- op 6 december mevr. H.G. van Binsbergen-Dixon
- op 21 december 2019 dhr. J.P. van der Have
- op 22 december 2019 dhr. H.C. Kranendonk
- op 22 december 2019 mevr. S. Pfeiffer-Coljee
- op 4 januari mevr. L. van Schothorst-Poldervaart

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

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag 17 februari 2020
 De natuur als inspiratie voor techniek, kunst en cultuur - Dr. Eric Mulder

Dr. Eric Mulder, conservator van het museum Natura Docet Wonderrijck Twente is een kenner op het gebied van historie en 
geologie. Vulkaanuitbarstingen of aardbevingen hangen ten nauwste samen met het verschuiven van de werelddelen ten 
opzichte van elkaar. Dat gebeurt omdat de aardkorst geen aaneengesloten geheel vormt.
De dynamiek van de aarde zorgt er ook voor dat de vlucht Schiphol – New York elk jaar 1 cm langer is en dat India blijft duwen 

tegen de rest van Azië, zodat de Mount Everest nog steeds hoger wordt.

Via “reconstructie” kan vastgesteld worden, dat 
Gelderland miljoenen jaren geleden in de buurt 
van de Zuidpool lag! Dat vinden we nu terug in de 
vorm van het reliëf in het landschap, de structuur 
van de bodems, of als bijzondere gesteenten en 
fossielen. 

Eric Mulder is een boeiende spreker en zal met 
veel beelden ons meenemen op reis door de tijd.

colofon, ledenmutaties

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

Lief en leed
Cock Walraven
Erasmusstate 124, 6717 SB  Ede
0318 - 64 01 62
cwalraven@solcon.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
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b. Extra ledenmiddag 2 maart 2020 - Meer aandacht voor oudere in het ziekenhuis -
     Hanneke Snellen  en Jan Festen

Op 2 maart gaan we aan de slag met het thema: “Meer aandacht voor de oudere in het ziekenhuis”. Bij ouderen, die naar het 
ziekenhuis moeten, hebben de ziekte en de soms ingrijpende behandelingen en het verblijf in het ziekenhuis, meer dan bij 
jongeren een nadelige invloed op het functioneren. Daarom is het nodig dat we kennis delen over de effecten van ziekte en 
behandeling van ouderen. En hoe ziekenhuizen omgaan met hun specifieke behoeften. Maar ook om er al rekening mee te 
kunnen houden in de thuis situatie.

Hanneke Snellen, manager Zorg en Bedrijfsvoering Ziekenhuis 
Gelderse Vallei, zal vertellen hoe Ziekenhuis de Gelderse Vallei op 
ouderen is ingericht. En ook hoe na de behandeling of ingreep 
rekening kan worden gehouden met de thuissituatie van de ouderen.
Jan Festen is gepensioneerd longarts en o.a. betrokken bij het 
Nationaal Onderzoeks Consortium over Spoedzorg voor Ouderen. 
Hij zal ingaan op de ervaringen en wensen van ouderen en 
mantelzorgers, die acuut ernstig ziek worden.

Van harte uitgenodigd om op de ledenmiddagen te komen. En neem 
gerust iemand mee uit uw vriendenkring of buurt. Welkom!

Plaats en tijd ledenmiddagen
De ledenmiddagen beginnen om 14.30 uur en duren tot uiterlijk 16.45 uur. Plaats is Ons Huis’, Hovystraat 2, Ede. Vanaf 14.00 uur 
staan koffie en thee klaar. Als u niet zelf kunt zorgen voor vervoer neem dan contact op met de heer H. Laanstra, tel. 0318 – 65 27 72.

NIEUW - Schrijftolk bij ledenmiddagen
Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt. Buiten het 
gesproken gedeelte geeft de schrijftolk zo mogelijk ook informatie weer 
zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke 
omgevingsgeluiden. De tekst wordt op een beamer geprojecteerd zodat de 
tekst van het gesprokene ook goed te volgen is voor mensen met een 
gehoorbeperking.

Ook op onze ledenmiddagen blijkt er behoefte te zijn aan een schrijftolk. 
Anderen kunnen door de gehoorbeperkingen de middagen niet (meer) 
bijwonen.

Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat in het vervolg op onze 
ledenmiddagen een schrijftolk aanwezig zal zijn en meer mensen onze 
middagen kunnen bezoeken.

c. Programma voorjaar 2020
datum onderwerp door
16 maart Alg. ledenvergadering en Paasviering Marcel Wielhouwer en Margret Spelt
 6 april Internetbankieren Thilda Tempelman  
20 april Het heelal G.M. Gerbrands
18 mei Kunst en kitsch                                        Jan Bonhoff

Jacomien Wijnbergen

d. Verslag ledenmiddag 16 december 2019 – Kerstviering

Geeske Telgen, onze voorzitter, heet iedereen welkom. Er is een korte overdenking over 
eenzaamheid en het zoeken naar de zin van het bestaan. Het geloof geeft daar richting aan. 
Zij memoreert het bezoek van prinses Beatrix die incognito samen met majoor Bosshardt de 
Wallen bezocht. Zij spreekt een gebed uit.

Er is geen pauze. Aan het eind gaan we naar de entree en drinken we koffie, die gratis is.
De volgende activiteiten zijn gepland:
- 7 januari 2020 nieuwjaarsbijeenkomst
- 20 januari 2020 ledenmiddag over kerken in Ethiopië.

Anton Kanis begeleidt ons op de piano voor het samen zingen van liederen over Kerst. Vooraf 
geeft hij van elk lied een toelichting over de tekst en de herkomst. Afwisselend met een lied 
leest ds. Wijnand Sonnenberg enkele gedeelten uit Bijbel en geeft daarvan een uitleg. God 
heeft ons lief en is naar ons toegekomen in de gedaante van een kind.

ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

Mevrouw Miny Sonnenberg vertelt in het tweede gedeelte van de bijeenkomst ons het 
levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer, Duits predikant, theoloog, verzetsstrijder in de Tweede 
Wereldoorlog, doet mee aan een aanslag op Hitler, naziconcentratie-kampgevangene, werd 
opgehangen. Aan te bevelen is boeken van en over Bonhoeffer te lezen en deel te nemen aan een 
reis naar Berlijn waar een groot deel van zijn leven zich afspeelde.
De spreektolk (knap werk), Wijnand en Miny Sonnenberg en Anton Kanis worden bedankt en 
krijgen een applaus. Afsluitend gaan we koffiedrinken met een royaal stuk kerstgebak.

Peter de Jong   

e. Koor Paasviering – Doe mee!
Tijdens de kerstviering 2019 hoorde ik dat  de vele leden prachtig kunnen zingen. Daarom doen we eenmalig een beroep op u 
om mee te zingen in het projectkoor voor Pasen. In het  projectkoor is iedereen die van zingen houdt van harte welkom! Ook 
niet-leden zijn welkom. Moedig hen aan om samen met u te gaan zingen voor de Paasviering van de PCOB Ede, op D.V. 16 maart 
2020 te Ede in Ons Huis bij de Tabor Kerk.
De dirigent is Anton Kanis, bekend als organist in verschillende kerken binnen en buiten Ede en lid van onze afdeling. Hij gaat 
het projectkoor leiden op een zeer enthousiaste en inspirerende manier. In ieder geval zit er een mooie canon bij en het andere 
lied zal in overleg met de predikant worden bepaald.  
De repetitie avond is op maandagavond, 2 maart 2020, van 20.00-21.00 uur in Ons Huis bij de Taborkerk. Voor 9 maart 2020  
hebben we een reserve repetitie avond gereserveerd. U kunt zich opgeven bij Jacomien Wijnbergen, tel. 0318-610939 of mailen 
naar ede@pcob50plus.nl. Bij voldoende deelname, minimaal 10 personen, wordt gestart met de repetitie.

Geeske Telgen

g. Programma KBO Ede-Bennekom voorjaar 2020

datum onderwerp
25 maart algemene ledenvergadering
15 april van 18.30 - 20.30 uur   Indonesisch buffet van Toko Fennis
mei excursie
17 juni bezoek op eigen gelegenheid aan Vlindertuin Passieflorahoeve Harskamp
De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde Proosdijweg/Veenderweg. 
Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur. 

    
LEDEN EN LEDENVOORDELEN

a. Lief en Leed
Leden die iets verdrietigs of iets blij’s meemaken, krijgen een kaart of een bezoekje namens de PCOB-Ede. Er 
wordt iets lekkers meegenomen. Dat wordt erg op prijs gesteld merken wij. Als u leden kent, waarvan u 
denkt dat die wel een bemoediging in de vorm van 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.

Cock Walraven

b. Ledenwerving
De PCOB en onze afdelingen kunnen het werk op het gebied van onderlinge ontmoeting, 
ondersteuning en belangenbehartiging alleen blijven doen als er steeds weer nieuwe leden 
bijkomen. 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 hen vast uitnodigen om lid te worden van de PCOB. Leden werven leden!

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.

f. Leeskring KBO-PCOB 27 februari 2020
De leeskring komt weer bij elkaar op 27 februari 2020, om 14.00 uur. Het boek “’t Hoge Nest” van Roxanne van Iperen 
wordt dan besproken.
Meer informatie: Marja Ankonee, e-mail m.ankonee@gmail.com, of Henny Nap, napvanruler@gmail.com. 
Belangstellenden zijn welkom.
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leden en ledenvoordelen

c. Rijbewijskeuringen 75-plus
Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor de beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 6 maanden 
voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak voor een keuring maakt.

Voor een keuring kunt u terecht bij:
1. de Rijbewijskeuringsarts. Voor een keuring moet u zich aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl of bellen met 036 – 720

09 11. De keuringen vinden plaats op 6 en 19 februari en op 5 en 19 maart in Buurthuis de Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. 
Kosten voor PCOB-leden € 40,00 voor rijbewijs B/E. Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) en taxipas zijn de kosten € 60,00.

2. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede. De opbrengsten van de keuring komen volledig ten goede aan de stichting Child Support
 Indonesia.
3. Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede na afspraak op de tweede woensdag van elke maand, tel. 0318-478 232.
 Kosten € 30,00. Voor groot rijbewijs € 35,00.

Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u een gezondheidsverklaring kopen. Verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl. 
Voor meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 34,80. Vindt u het lastig om de verklaring digitaal aan te vragen? 
U kunt die ook voor € 37,50 kopen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.

e. Landelijke belangenbehartiging PCOB en KBO 4e kwartaal 2019
Ook in het afgelopen kwartaal hebben PCOB en KBO zich op landelijk niveau voor u ingezet.

Armoede onder senioren zorgwekkend
Mensen van 55 tot 67 jaar lopen meer risico om langdurig arm te raken. Maar liefst 11% van de 90-plussers is arm, het hoogste 
percentage onder de volwassen Nederlanders. KBO-PCOB vroeg aan Kamerleden en de staatssecretaris aandacht voor armoede 
onder oudere Nederlanders en droeg drie oplossingen aan:
a. Blijf werken aan een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers;
b. Maak extra middelen vrij voor armoedebestrijding op lokaal niveau en zet deze ook in voor ondersteuning van 55-plussers en
c. Dring de stapeling van zorgkosten terug.

Geef duidelijkheid over pensioenakkoord
KBO-PCOB stuurde samen met anderen een brief aan minister Koolmees. De vrees is dat het benodigde vertrouwen in en 
draagvlak voor het nieuwe stelsel onder druk komen te staan. Ook omdat de vermogens van de pensioenfondsen op recordhoogte 
zijn.
Minister Koolmees heeft toegezegd dat fondsen met problemen onder voorwaarden langer de tijd krijgen om te voldoen aan 
de gestelde fi nanciële eisen. Veel pensioenfondsen hoeven in 2020 niet te korten.

Inbreng begroting SZW 2020
De Tweede Kamer debatteerde over de begroting SZW 2020. KBO-PCOB vroeg:
– pak armoede aan: verlaag daartoe de zorgkosten
– schaf de mantelzorgboete af
– voorkom onderbenutting toeslagen
– behoud de IOW- als de IOAW-voorziening onverkort in stand.
– stimuleer  een nieuwe, discriminatieloze wijze van recruteren op de arbeidsmarkt.
Tweede Kamerleden namen onze aandachtspunten mee in verschillende moties.

d. Edesche Concertzaal - 15% korting voor PCOB-leden

In de unieke Edesche Concertzaal 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. Geen korting op al gekochte kaarten. 
De kortingscode PCOBLEDE is alleen geldig op vertoon van de ledenpas bij de kassa.                      
De kortingscode voert u in op de website. Neem uw ledenpas mee naar het concert.

Anastasia Kobekina (cello) en Paloma Kouider (piano) - Bach, Beethoven, Chopin
Weinig cellisten hebben op het podium zoveel schwung en charisma als Anastasia Kobekina. Maar nog belangrijker is 
haar intense spel en ongekende perfectie. Deze kwaliteiten laat Anastasia horen in drie meesterstukken uit het 
cellorepertoire. Het begin van Bachs Eerste Cellosuite herken je vast, want je hoort het regelmatig voorbij komen in fi lms 
en commercials. Met Chopins Cellosonate raakt Anastasia het hart van de romantiek. De muziek klinkt alsof Chopin 
persoonlijk zijn hart bij je uitstort. Beethoven schreef met zijn Eerste Cellosonate het eerste stuk waarin cello en piano 
een gelijkwaardige rol hebben. Bestel kaarten via tickets.edescheconcertzaal.nl/t1506
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10% senioren willen meer contact.
Uit onderzoek van KBO-PCOB en KRO-NCRV blijkt dat ruim 300.000 ouderen, vooral stedelingen en alleenstaanden, meer 
contact willen. 2% van de senioren heeft geen vrienden én ziet geen familielid. Dat is besproken in overleg met ministerie en 
Tweede Kamer.

KBO-PCOB wil meer betaalbare, levensloopbestendige woningen
Wij hebben Tweede Kamer en de minister opgeroepen met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, 
levensloopbestendige corporatiewoningen te stimuleren. Wij steunen de oproep van het Nibud om in de sociale als de vrije 
sector te komen met lagere huren en uniforme verhuurregels. De Wet huur- en inkomensgrenzen gaat het voor alleenstaande 
AOW’ers nog lastiger maken een betaalbare woning te vinden.

KBO-PCOB onderzoek “beroep op mantelzorgers”
Bijna 23% van de senioren ziet bezwaren in langer thuis wonen. Volgens 95% legt het sluiten van verzorgingstehuizen een zeer 
zware druk op mantelzorgers. De helft vindt het lastig een beroep te doen op mantelzorgers. Liefst 42% gaf aan zich bezwaard 
te voelen als de mantelzorger vrij moet nemen en veel moet rijden.

Zorg 2020
KBO-PCOB vroeg Kamerleden aandacht voor stijgende zorgkosten en passende zorg. Ook 
meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis en om te investeren in het onderzoek naar 
passende zorg voor senioren in het ziekenhuis. We steunen de oproep van de landelijke 
vereniging van specialisten ouderengeneeskunde om te zorgen dat zorgverzekeraars 
voldoende zorg aan kwetsbare patiënten thuis of in een kleinschalige woonvorm inkopen. 
Samen met de Patiëntenfederatie en Ieder(in) vroegen we aandacht voor de problemen rond 
hulpmiddelen. De gebruiker moet het juiste hulpmiddel krijgen, passend bij zijn of haar situatie 
en er moet voldoende keuzevrijheid zijn. Het aanvragen, leveren en repareren van hulpmiddelen 
moet beter. De beslissing op aanvragen moet sneller en eenvoudiger. Adviezen van 
zorgverleners moeten leidend zijn. Geen discussie met cliënt wie het betalen moet.

Voltooid leven
KBO-PCOB maakt zich zorgen over dit onderwerp. In september gaf D66 aan haar initiatiefwet 
Voltooid leven begin volgend jaar te willen indienen. Wij vragen aan de Kamercommissie om 
het ingeslagen beleid van onderzoek en maatschappelijk debat niet te laten doorkruisen door 

haastige wetgeving. Haast is een verkeerd motief bij dit gevoelige en complexe onderwerp. Wij hebben ook inhoudelijke 
bezwaren. KBO-PCOB heeft zitting in de klankbordgroep van het onderzoek onder leiding van Els van Wijngaarden naar de 
doodswens van ouderen bij voltooid leven. Het onderzoeksrapport wordt eind januari 2020 verwacht.

CBR-hulppunt een groot succes
De aanvragen voor een coulancevergoeding bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is flink toegenomen. Dat  
komt door de lange wachttijden. Om de verlengprocedure te bespoedigen lanceerde KBO-PCOB met succes een speciaal 
hulppunt. Veel senioren zijn op deze manier geholpen.

NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet KBO-PCOB
NS heeft  op ons aanraden besloten de Keuzedag het hele jaar geldig te maken. De verplichting vervalt om de Keuzedag iedere 
twee maanden op te maken. NS komt met Flexdagen voor 65-plussers.

Inbreng debat Digitale Overheid
Wij onderschrijven dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Voor wie de digitale weg niet werkt, moet er altijd 
een alternatief beschikbaar zijn. Dit geldt in het bijzonder als het gaat om contacten met de overheid over fiscale zaken, 
toeslagen en het aanvragen dan wel betalen van voorzieningen of overheidsdienstverlening. KBO-PCOB roept de overheid 
rekening te blijven houden met burgers voor wie de digitale weg niet werkt.

ZORG EN WONEN

a. 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. In de volgende tabel 
staan de inkomens- en vermogensgrenzen. 
Meer op www.ede.nl/berekenuwrecht.

leden en ledenvoordelen & Zorg en wonen
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b. Noodfonds Ede kan helpen in geval van Nood

Heeft u wel eens financiële zorgen? Weet u niet goed waar u terecht kunt? Wilt u advies over 
mogelijke regelingen van de gemeente Ede? Wilt u weten of Noodfonds Ede u kan helpen?
U kunt altijd bellen om advies te vragen! Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een bericht in, 
dan wordt u teruggebeld.

Het Noodfonds Ede is bedoeld voor eenmalige, individuele, kleinschalige, financiële noodvragen, 
waar geen andere opties voor zijn. Het gaat om een (bescheiden) bijdrage aan primaire 
levensbehoeften, die echt nodig zijn. De bijdrage is een steun in de rug, op weg naar stabilisatie 

of verbetering van de situatie. Incidentele financiële ondersteuning kan soms net genoeg zijn om erger te voorkomen.

Noodfonds Ede | Contactpersoon: Lisan Verboom | 06 2114 3860 | info@noodfondsede.nl

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)
Binnen onze afdeling zijn 5 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
Truus Boer  0318- 307 209 en 06 30 42 92 61

INFORMATIE
a. Ede FM

De radiozender Ede FM heeft elke maandag om 18.30 uur Orgeluur, om 19.00 uur Kerkvenster met 
informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede en om 20.00 uur Zingend geloven. Herhalingen op 
zondag om 08.30 en 9.00 uur, 11.00 – 12.00 uur, 21.00 uur – 23.00 uur.
EDE FM vindt u op FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Live en uitzending gemist via
http://www.omroepede.nl/luister-ede-fm-via/content/page?2808

Programma Kerkvenster
3 februari Gesprek met Ds. Jaap Haasnoot over “Wat kunnen Afrika en Ede elkaar leren?”
 Lied van de Week: ‘Met liefde ongekend’ Column: Geeske Telgen Swarts.
10 februari Interview met Josefine Boertjens over “Hoe schrijf je een levensboek”. 
 Lied van de week: ‘Waar voert vandaag het oude spoor’. Column: Jolanda Nooteboom.
17 februari In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur van de afgelopen week 
 inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Wie op uw Woord vertrouwt, o God’ . Column: Sandra Kooy.
24 februari  Gesprek met Ds. Theo Pieter de Jong over “Bidden”. 
 Lied van de Week: ‘Wees gerust’ - Psalmen voor nu. Boekbespreking: Arie Romein.

voa’s & informatie

b. Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt heeft op 20 februari 2020 van 19.30 - 21.30 uur een bijeenkomst in Stichting Bethanië, Platteelhof 3 
te Ede. Meer informatie op de website https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/. Bellen kan 
met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en Christina van Uffelen, tel. 0318 - 689 999.
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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

15% kortingscode
voor alle concerten:

PCOBLEDEAmsterdamseweg 9, Ede
0318 - 200 214
info@edescheconcertzaal.nl
www.edescheconcertzaal.nl

tickets.edescheconcertzaal.nl/t1506
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CELLO EN PIANO

BACH • BEETHOVEN • CHOPIN

ANASTASIA KOBEKINA
& PALOMA KOUIDER

ZATERDAG 7 MAART


