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Ik dacht dat ik al het laatste voorwoord had 
geschreven, maar op verzoek van het bestuur 
komt er toch nog een voorwoord van mijn 
hand.
Het onderwerp cliënt-ondersteuning staat in 
veel gemeenten breed in de belangstelling. 
Mede door de brief die Minister de Jonge    
verleden jaar aan de kamer daarover gestuurd 
heeft.
En dat is ook in Ede het geval.
Het COSBO, dat zijn de gezamenlijke ouderen- 
bonden, houdt zich daar intensief mee bezig.
De essentie van deze ondersteuning betekent 
dat iemand naast de cliënt staat en hem of 
haar met informatie, advies en voorlichting 
bijstaat om een hulpvraag te verhelderen of 
om hen op weg te helpen om de weg te vinden 
in een voor veel mensen complex stelsel van 
gemeenten, zorgkantoren, instanties en aan-
bieders.
Ook al doet de gemeente haar best om         
duidelijke informatie te verstrekken, in de 
praktijk blijkt dat de brochures niet altijd     
worden begrepen.
Het is goed om te beseffen dat onze gemeente, 
qua cliënt-ondersteuning, de verantwoorde-
lijkheid heeft voor een zeer brede groep  
zorgvragers.

Maar daarnaast is het heel goed dat Cosbo 
over dit onderwerp de vinger aan de pols 
houdt t.o.v. de senioren in de gemeente Ede.
We mogen heel blij zijn met zoveel vrijwilli-
gers, die zich op allerlei manieren met deze 
problematiek bezig willen houden.

Als u nog met vakantie gaat, fijne dagen en 
heel veel plezier.
Voor de mensen die thuis blijven, hoop ik   
dat ze kunnen genieten van onze prachtige 
omgeving. Nog altijd vind ik het een voorrecht 
om in Gelderland te mogen wonen.
Tot slot (en dit keer echt): 
Iedereen heeft zijn scheve kanten en zijn 
zwakke plekken.
Waarom zouden we altijd hetzelfde moeten 
denken en doen?
Eentonigheid wiegt in slaap, contrast maakt 
ons leven pittig.
Het doet ons nadenken en polijst ons tot   
soepele mensen.
Laten we aanvaarden dat de anderen anders 
zijn.
Verschil moet geen geschil worden.

Vrede en alle goeds,
Tine Neuman
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LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
- mevr. C. Brandsma-Hup

Overleden
- mevr. N. Banga-Hoek

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. verslag ledenmiddag 20 mei 2019 - Kloostertuinen door Tini Brugge

Onze voorzitter opent voor de laatste maal deze bijeenkomst.
Na een aantal mededelingen kijkt zij terug op haar inleidingen, die zij in die vier jaar verzorgd heeft.
Bij elkaar zijn dat er 27 en zij sluit haar inleiding af met het voorlezen van een gedicht/gebed van Greet Brokerhof.
Daarna geeft zij het woord aan mevr. drs. Tine Brugge.
Zij begint met het stellen van de volgende vraag: wie is er wel eens in een kloostertuin 
geweest? Dan blijkt dat een aantal mensen al eens een kloostertuin bezocht hebben.
Het is een klein stukje mini-aarde waarin geloofsgemeenschappen bloemen en kruiden 
telen en hun voedsel verbouwen.
Ook worden deze kloostertuinen gebruikt om te mediteren.
Daarnaast worden er ook mensen begraven.
De oorsprong van deze tuinen ligt eigenlijk in het verhaal van Adam en Eva in het paradijs.
Het is een verbinding tussen mens en aarde.
Er worden verschillende vormen gebruikt in deze tuinen.
Vaak is er in het midden een vierkante binnentuin, die “panthof” genoemd wordt.
Daarbij is er tevens sprake van een labyrint waarbij je altijd uitkomt bij het hart van de tuin.
In tegenstelling met de doolhof waarin je je weg moet zoeken en waar je verkeerd kan 
lopen.
De boom met zijn takken symboliseert het kruis van Jezus.
Liturgische geschriften van de kloosters zijn vaak geïllustreerd met symbolen van planten 
en vruchten die allemaal hun eigen betekenis hebben.
In het jaar 845 zijn de kruiden beschreven door de voorlopers van de Benedictijnen    
vanwege hun geneeskrachtige werking.
Veel kloosters en tuinen zijn tijdens de reformatie verloren gegaan en tegenwoordig 
verdwijnen er ook weer kloostertuinen, maar dan om economische redenen.

COLOFON

colofon, ledenmutaties, ledenbijeenkomsten en -activiteiten

Voorzitter
Tine Neuman
Van Dijkeplein 86, 6711 MD  Ede
0318 - 61 08 03 
tine.neuman@gmail.com

Ledenadministratie
Henk Borkhuis
Dubbelhof 67
6715 EG  Ede
0318 - 75 82 67
hjborkhuis@gmail.com

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
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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Maar gelukkig zijn er vrijwilligers die samen met de klooster-
lingen zorg dragen voor het behoud van religieus erfgoed. 
Zoals o.a. in Utrecht bij de Mariaplaats, de Dom, Sibculo en 
Egmond.
Laten we hopen dat de kloostertuinen bewaard blijven als 
symbool voor het behoud van de schepping.
De voorzitter bedankt mevr. Brugge voor haar interessante 
bijdrage.

Daarna staat het afscheid van Tine Neuman als voorzitter 
centraal.
Jacomien Wijnbergen memoreert de positieve inzet van Tine 
en sluit haar woorden af met een mooi gedicht.
Daarna wordt de voorzitter toegezongen met een eigenge-
maakt lied van Cock Walraven op de wijs van “Het zonnetje 
gaat van ons scheiden”.

Al met al een geslaagde en leerzame middag.

Johan Neuman

b. verslag dagtocht 23 mei 2019 -

Wat een geluk dat het ook deze keer mooi weer is.
Onze chauffeur heet Ties en als er iets bijzonders te zien is, vertelt hij daarover.
We rijden eerst naar onze koffiestop in Diepenheim, waar we uitgebreid koffie drinken met dik-beboterde krentenwegge.

Deze tussenstop loopt iets uit omdat we allemaal buiten staan te wachten, 
terwijl Ties al in de bus zit.
Daarna zijn we naar de glasblazer in Ootmarsum gereden.
Om glas te kunnen blazen heb je zand, zeep en…. nee geen soda (werd geopperd) 
maar kalk nodig. De glasblazer is een Engelsman en hij heeft grote moeite 
met de letter “G”, wat soms voor grote hilariteit zorgt.
Geen twee voorwerpen zijn hetzelfde als een echte ambachtsman deze  
voorwerpen creëert.
Hij maakt gebruik van licht, lucht en vocht als hij blaast en hij houdt zijn duim 
op het uiteinde van de stok, waarop het product ontstaat.
Steeds weer steekt hij die stok al draaiende in de oven met nieuwe substantie.
Daardoor verandert de vorm van dikte en als hij het product langer wil        
maken, draait hij de stok met het glas eraan in de rondte als een molenwiek.
De ovens die hij gebruikt hebben verschillende temperaturen en door de 
hitte van de ovens veranderen mede de kleuren. 
Helaas kunnen we het eindresultaat niet bewonderen omdat het eindproduct 

een nachtje moet afkoelen in de oven van 510 graden.
Na de demonstratie en de heerlijke lunch in Ootmarsum is er jammer genoeg 
weinig tijd over om daar rond te kijken.

Via een mooie route komen we bij de synagoge in Enschede en daar worden 
we voor de rondleiding in twee groepen verdeeld.
Het is een prachtig gebouw, ontworpen door de Amsterdamse architect Karel 
de Bazel en sinds 1998 een rijksmonument.
Ook individuele bezoekers zijn welkom en ik zou u zeker aanraden om dit 
prachtige gebouw met zijn drie koperen koepels te gaan bewonderen.
Ook het interieur is door die zelfde architect ontworpen en bijna nog compleet 
aanwezig.
De mozaïeken, de glas-in-lood ramen verwijzen naar het joodse geloof en hun 
cultuur.

ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

Na de rondleiding is er een drankje in het koosjere sjoelcafé. Tot slot rijden we naar Almen voor een heerlijk diner. Deze dag 
met zowel KBO als PCOB leden is voor herhaling vatbaar en hopelijk het begin voor een bredere samenwerking.
Als ik deze opmerking maak bij het diner, ontstaat er een spontaan applaus van de deelnemers.
Zeer gezellig wordt er tijdens het diner geconverseerd en na een voorspoedige terugreis wordt er hartelijk van elkaar afscheid 
genomen.

Tine Neuman

c. Ledenmiddag 17 september 2019 - Market Garden door Gert Sleeuwenhoek

In september a.s. is het 75 jaar geleden dat er in onze omgeving op grote schaal luchtlandingen plaats vonden bij Wolfheze en 
op de Ginkelse hei bij Ede.
Tien dagen lang vond er in Oosterbeek en omgeving een bloedige veldslag 
plaats waarbij duizenden burgers en militairen de dood vonden.
Bij de verkeersbrug in Arnhem, nu de John Frostbrug genaamd, werd vier 
dagen lang fel gevochten totdat de Britse para’s zich moesten overgeven 
aan de Duitse tegenstander.
De meesten van u zullen wel enigszins bekend zijn met het verloop van 
wat we de slag om Arnhem zijn gaan noemen.
Op 16 september a.s. zullen we u dan ook geen verslag van de strijd doen 
maar vooral persoonlijke verhalen vertellen van mensen, burgers en         
militairen, die in Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze en Ede woonden of       
verbleven gedurende de gevechten. 
Samen met de heer Wil Lamers mag ik u daarvan vertellen en beelden   
laten zien.
De heer Lamers vertelt hoe hij als jongen van 7 jaar die vreselijke dagen 
beleefde.

Nieuwe voorzitter

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat we in de persoon van mevr. Geeske Telgen iemand hebben gevonden die in staat en 
bereid is het voorzitterschap van onze afdeling op zich te nemen. Zij is betrokken bij zaken die senioren betreffen. Daarnaast is 
zij lid van het landelijk bestuur van de PCOB en heeft een breed maatschappelijk netwerk. Hierna stelt zij zich aan u voor.

Wij stellen u voor Geeske Telgen op onze eerstvolgende ledenmiddag op 16 september a.s. te 
benoemen tot voorzitter van onze afdeling.

Het bestuur

Geeske Telgen
Ik ben geboren op 26-11-1956 te Hoogeveen en in 1978 getrouwd met Jan Telgen. Sinds 1981 
wonen wij in de gemeente Ede te Lunteren. Onze drie kinderen en hun partners staan allemaal 
op eigen benen met onze 13 kleinkinderen. 
Naast de zorg voor het gezin heb ik altijd een actief sociaal en bestuurlijk leven gehad. 
Ik was 19 jaar (tot en met 2013) actief in de lokale politiek in de gemeente Ede.
Momenteel ben ik voorzitter van de cliëntenraad van Opella en daarnaast voorzitter van de 
Vluchtheuvel te Lunteren, een interkerkelijk samenwerkingsverband van de diaconieën van de 
kerken te Lunteren.

d. Programma september - december 2019

datum onderwerp door
16 september Market Garden Gert Sleeuwenhoek 
21 oktober  nog niet definitief
18 november  Met Bach op weg naar Kerst ds. Jan Heine 
16 december  Kerstviering ds. Wijnand Sonnenberg
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten & leden en ledenvoordelen

PCOB
Dat ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de PCOB te Ede zie ik als een mooie voortzetting van mijn werk in het lande-
lijk Bestuur van de PCOB. Ik neem daarvan eind dit jaar afscheid na 2 zittingstermijnen. Met name in de laatste periode is de 
samenwerking met de Unie KBO-PCOB daar aan de orde geweest. Ik zie er naar uit om daar ook op plaatselijk niveau vorm en 
inhoud aan te geven. We zijn op weg naar een gezamenlijke vereniging van PCOB en KBO. We willen samen werken maar het 
proces hoe we dat gaan doen loopt nog.
Ik voel me vanuit mijn christelijke achtergrond thuis bij de identiteit van de PCOB: “De PCOB is onmisbaar omdat zij ouderen 
kan verbinden en mensen kan helpen op weg naar meer zelfredzaam. Daar ligt een grote rol voor de PCOB, die moet worden 
ingevuld binnen de lokale afdelingen maar ook op landelijk niveau. Mijn droom is, dat wij als PCOB een steentje kunnen bijdragen 
aan het investeren in mensen en verandering, met oog voor de kwetsbare mensen om ons heen.” Daarnaast zijn er met de 
decentralisaties in het Sociaal Domein veel taken verschoven naar de gemeentes. Dat betekent dat ook de belangenbehartiging 
meer op lokaal niveau is komen te liggen. Ook daarin zie ik voor de PCOB een toegenomen rol waar ik mij graag voor inzet   
samen met de andere bestuursleden.”

  

LEDEN EN LEDENVOORDELEN

a. Contributie - machtiging automatische incasso

Onlangs heeft u van ons bestuur via het verenigingskantoor KBO-PCOB een brief gekregen met verzoek om een machtiging 
voor automatische incasso van de contributie 2020 af te geven. Als u die afgeeft bespaart dat de afdeling veel geld en maakt het 
werk van de penningmeester lichter.
Inmiddels zijn er al meer dan 125 machtigingen ondertekend teruggestuurd. Daarvoor onze hartelijke dank. Als u dat nog niet 
gedaan wilt u dan zo vriendelijk zijn dat alsnog te doen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.

b. 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

Samenwerking PCOB Ede en KBO afdeling Ede-Bennekom

a. Werkgroep zorg

De besturen van KBO Ede-Bennekom en PCOB-Ede hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van 
zorg en welzijn.

Gemeente en instellingen zien zich geplaatst voor grote opgaven. De keuzes die zij maken, hebben grote invloed op het 
welzijn van ouderen. Denk aan de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren door de grote tekorten die zijn 
ontstaan. Ook de personeelstekorten binnen zorginstellingen zullen gevolgen hebben. Digitalisering is een thema dat 
steeds meer in de zorg als deel van de oplossingen wordt genoemd. Nu werken we op die gebieden al samen binnen 
het COSBO en dat willen we blijven doen. Vaak zijn we daarbij noodgedwongen volgend. Dat willen we veranderen          
en daar actiever mee aan de slag. Samen met onze leden. Daarom willen we samen een werkgroep instellen die de 
ontwikkelingen actief volgt en met voorstellen en ideeën voor onze afdelingen en COSBO komt. We denken aan een 
werkgroep van 6 personen waarbij elke afdeling zo mogelijk 3 leden levert.

Voor deze werkgroep komen we graag in contact met leden, die zich voor dit onderwerp willen inzetten. Heeft u als   
gebruiker of als werker in de zorg ervaring met het onderwerp en wilt u zich actief inzetten in het belang van senioren? 
Meld u dan aan bij mij. Wij zullen dan als bestuur graag met u in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.

Herman Gerritsen
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c. 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. 

g. 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 verkoop-
prijs. Dus niet op de voorverkoopprijs. De kortingscode PCOBLEDE is alleen geldig op vertoon van 
de ledenpas bij de kassa. 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. 
Bij aankoop via internet moet u uw ledenpas wel meenemen naar het concert.

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 ook mee kunnen doen aan allerlei 
activiteiten, waaronder het lidmaatschap van de PCOB. Zij heeft daarvoor verschillende regelingen gemaakt. De tabel met de 
geldende inkomens- en vermogensgrenzen vindt u op de pagina hiernaast.

leden en ledenvoordelen & zorg en wonen

d. 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 op 13 en 27 juni 2019 plaats in Buurthuis de Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. 
  Voor PCOB leden zijn de kosten van de rijbewijskeuring € 35,00 voor het rijbewijs B/E. 
  Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) en taxipas zijn de kosten € 55,00.
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 eerst een gezondheidsverklaring kopen. Die is verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl 
(inloggen met DigiD). Voor meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 34,80. Vindt u dat lastig om de verklaring digitaal 
aan te vragen? U kunt deze verklaring ook voor € 37,50 kopen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.
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Meer informatie daarover kunt vinden op www.ededoetmee.nl, www.menzis.nl/gemeente en www.ede.nl/minimaregelingen. 
De ziektekostenverzekering kunt u afsluiten op www.gezondverzekerd.nl/ede. Voor de inkomens-ondersteunende regelingen 
kunt u een aanvraag doen via www.ede.nl/berekenuwrecht.

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)
Veel 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 vrijwillige ouderenadviseurs binnen onze afdeling kunnen daarbij helpen. Zij staan 
naast u en helpen u met informatie, advies en voorlichting om de weg te vinden in dit complexe 
stelsel.
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. Een herkenbaar 
en betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor. De VOA verwijst, bemiddelt en adviseert     
vrijblijvend. Binnen onze afdeling zijn 6 VOA’s actief. Hun advies kost u niets!   

Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken met de volgende telefoonnummers:
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
Wil Achterberg  0318 - 623 807 en 06 25 09 13 49

INFORMATIE
a. Cursus internetbankieren

Cultura Stadspoort heeft samen de ABN Amro en de Rabobank een cursus ontwikkeld voor de inwoners van Ede die graag 
willen leren internetbankieren. De cursus richt zich op het eigen maken van de digitale wereld rondom bankzaken. Er wordt 
onder andere aandacht besteed aan internetfraude en het veilig leren bankieren op het internet. Daarnaast is er ook ruimte om 
uw eigen vragen te stellen aan de bankmedewerkers. De cursus vindt plaats in een aparte ruimte en wordt gegeven door          
geschoold personeel van deze banken.

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wel is het noodzakelijk dat u uw eigen computer of tablet meeneemt naar de 
cursus. Er is internet (wifi) aanwezig. De cursus bestaat uit twee delen.

De cursus start bij voldoende (6 personen) aanmeldingen en zal plaats vinden in Ontmoetingscentrum Stadspoort,                    
Stadspoort 27&28 in Ede. Aanmelden via Karlijn Mulder, email kmulder@cultura-ede.nl of 06 - 10 13 21 10.

zorg en wonen & voa’s & informatie
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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 

15% kortingscode
voor alle concerten:

PCOBLEDE

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

Bekijk alle concerten op 
www.edescheconcertzaal.nl

Foto: Irène Zandel

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019, 20:00 UUR

Severin von Eckardstein (vleugel) en Isang Enders (cello)
Beethoven, Mendelssohn, Proko� ev

VRIJDAG 24 JANUARI 2020, 20:00 UUR

Severin von Eckardstein (vleugel)
Chopin, Schumann, Debussy, Dupont

ZATERDAG 25 APRIL 2020, 20:00 UUR

Severin von Eckardstein (piano), Quirine Viersen (cello) en Aldo Baerten (fl uit)
Haydn, Weber, Pierné

met pianist Severin von Eckardstein als artist in residence
Concertseizoen ’19 - ’20


