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Zomertijd

“Een zomerzotheid” is een meisjes/damesroman uit 1927 geschreven door Cissy van Marxveldt. Het 
verhaal is verfilmd onder de titel Zomerzotheid (1936), maar de film is nooit uitgebracht. Het boek 
toont hoe jonge adel en de hogere klasse met elkaar omgingen in de eerste helft van de 20ste eeuw.

We leven nu in de 21ste eeuw en tijden zijn veranderd. Nieuwe breuklijnen zijn ontstaan. Hoger en 
lagere opgeleiden raken vervreemd van elkaar en gelovigen aangesloten bij kerken zijn een kleine 
minderheid. Zo schreef Gert Jan Segers in zijn boek “Hoop voor een verdeeld land”. Dat leest niet 
bepaald als een damesroman maar is inspirerend om niet bij de pakken neer te zitten.

We gaan een zomer in en het bestuur neemt even vrij om weer fris het nieuwe seizoen tegemoet te 
gaan. Een van de kenmerken van PCOB-Ede is dat we met elkaar verbonden zijn en er voor kiezen 
elkaar de hand te reiken. Zo ook deze zomer: als u een luisterend oor nodig heeft, dan kunt u altijd 
contact opnemen met een van de bestuursleden. 

Dankbaar zijn we met het feit dat diverse sprekers weer toegezegd hebben te willen komen naar onze 
bijeenkomsten. Het programma tot en met december 2022 ligt al weer vast maar we gaan het op een 
aantal punten iets anders doen. 

We komen niet meer bij elkaar op maandagmiddag in De Open Hof, maar we gaan iedere tweede 
woensdagmiddag van de maand naar gebouw Rehoboth aan de Driehoek in Ede. 

Daarnaast ontvangt u een enquête, want we willen graag van u weten waar uw voorkeuren liggen voor 
de activiteiten van de PCOB Ede. Doet u mee?

We wensen u allen thuis of op reis een goede zomer toe. Uit de gedichten bundel van Sytze de Vries:

Laat de zon van uw aangezicht
Over ons opgaan,

De regen van uw erbarmen ons bekrachtigen
En koester on allen in uw grote geduld.

Geeske Telgen-Swarts

Pagina 2

Colofon

Leden

overleden
Op 4 mei 2022 de heer E. Oskam. Wij denken aan hem met eerbied en respect. Wij wensen zijn 
familie en allen die van hem hielden veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.



invoegen afbeelding in memoriam

verjaardag
Op 19 mei werd mevr. W.M. Baan 102 jaar

huwelijksjubilea
– op 3 mei waren dhr. en mevr. van Rhee-Klok 65 jaar getrouwd. 
– op 16 mei waren dhr. en mevr. de Bie-Paauw 60 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd met de verjaardag en het jubileum.

invoegen advertentie Maxstein

40 JARIG JUBILEUM PCOB-EDE

Ons 40 jarig jubileum hopen wij 15 november a.s. te vieren. We hopen er een feestelijke dag van te 
maken en gaan die dag met de bus naar
                   

Paleis het Loo in Apeldoorn

Het paleis is in april weer geopend na een renovatie van 4 jaar. Wat zal het mooi zijn om dit alles met 
elkaar te kunnen bezichtigen. We vertrekken om 10.30 uur bij de Open Hof, Hoflaan 2 Ede en tegen
15.30 uur zullen we weer terug zijn in Ede

Voor koffie en lunch wordt gezorgd.

Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen maar er kunnen er nog meer bij. Dat kan bij Bep Toering, 
emailadres beptoering@gmail.com, tel. 06 27 32 27 98.

De jubileumcommissie
Coby Gerritsen
Ale Sierksma
Bep Toering

Opmaak graag dezelfde als nieuwsbrief juni. Neemt nu wel heel veel ruimte in, graag 
kleiner in omvang. Invoegen foto Paleis het Loo

INVENTARISATIE VOORKEUREN EN WENSEN

PCOB Ede is er voor en van leden. Daarom willen we graag rekening houden met de voorkeuren en 
wensen van de leden. Op o.a. ledenmiddagen geeft u die ons door. We realiseren ons dat we daarmee 
niet alle leden bereiken. Daarom vragen wij uw medewerking aan het inventariseren van uw  
voorkeuren en wensen. Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage waarop u die kunt aangeven. 

U kunt dit formulier invullen en terugsturen naar Geeske Telgen, Molenparkweg oost 14, 6741 ZS of 
het scannen en printen en dan opsturen naar geeske.telgen@planet.nl. U mag het ook in de 
brievenbus deponeren bij Bep Toering, Jacomien Wijnbergen, Jan Geels en Herman Gerritsen. Hun 
adressen vindt u op pagina 2 in het colofon.

Wij gaan het ook mogelijk maken dat u de vragen ook op onze website kunt invullen. Dat zal uiterlijk 
15 juli a.s. kunnen. In verband met de sluitingsdatum voor de kopij van deze nieuwsbrief en de 
noodzakelijke voorbereidingen kunnen wij nu de exacte datum nog niet aangeven. Zodra dat wel kan 
krijgt u een e-mailbericht met de link waar u het formulier kunt invullen.

Wij zullen het erg op prijs stellen als u uiterlijk 10 augustus 2022 uw wensen en voorkeuren 
schriftelijk of via het internet aan ons doorgeeft. Daarna verwerken we de resultaten en gaan die 
betrekken bij de plannen voor 2023.

mailto:beptoering@gmail.com
mailto:geeske.telgen@planet.nl


Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

invoegen afbeelding uw mening telt.

LEDENACTIVITEITEN

a. Ledenactiviteiten vanaf september 2022 op de 2e woensdag van de maand en in gebouw 
“Rehoboth”, Driehoek 11 Ede.

Vanaf het najaar van 2021 hebben we onze ledenmiddagen gehouden in de “Open Hof” Hoflaan 2 te 
Ede. We maakten gebruik van de kleine en soms van de wat grotere kerkzaal. Naast verbeteringen ten 
opzichte van de situatie daarvoor in “Ons Huis”  zijn er ook nadelen. De voorzieningen voor 
presentaties van sprekers zijn beperkt. Het gezamenlijk hebben van pauzes met andere groepen 
ervoeren velen minder positief. De mogelijkheden om daarin verandering te brengen zijn door eerdere 
reserveringen van anderen beperkt. Ook de afstand tot het centrum werd niet door iedereen positief 
gewaardeerd.

Daarom hebben we gezocht naar een locatie waar deze beperkingen er niet zijn. Die hebben we 
gevonden in gebouw Rehoboth. De ruimte kan afhankelijk van de te verwachten bezoekers vrij 
eenvoudig worden vergroot og verkleind. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Het betekent ook dat wel dat we van de maandagmiddag naar de woensdagmiddag verhuizen. We 
maken het daarmee ook mogelijk dat verschillende leden, die andere verplichtingen op de 
maandagmiddag hadden, onze ledenmiddagen weer kunnen bezoeken.

b. Ledenmiddag woensdag 14 september – Maya cultuur door Joost en Marianne Versteeg
Beroepshalve was Joost een keer in Mexico en knoopte daar samen met Marianne een vakantie aan 
vast op het schiereiland Yucatan. Zij waren verrast daar piramides en andere bouwwerken aan te 
treffen van een eeuwenoude Maya beschaving, die blijk gaf van bijzondere kennis van o.a. bouwkunde 
en astronomie. Na hun pensionering volgden zij een collegereeks over de Maya cultuur met daaraan 
verbonden een reis door Mexico, Guatemala, Honduras en Belize. De presentatie behandelt aan de 
hand van mooie plaatjes de antieke en hedendaagse “Maya wereld”.

Plaats en tijd
De bijeenkomst begint om 14:30 uur in “Rehoboth”, Driehoek 11 te Ede.

Vervoer
Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? Neem dan contact op met mevr. Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19.

invoegen foto’s Joost en Marianne Versteeg 

c. Verslag ledenmiddag 16 mei 2022 – De wereld van glaskunst – Gerdi Rijkaart
Geeske heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de spreekster van deze middag.
Enkele mededelingen over het 40-jarig bestaan in november, de nieuwe locatie in september en het 
bezoek op 29 juni aan de abdij van Egmond.

Geeske opent de vergadering met het lezen van een gedeelte van psalm 49.
Daarbij vertelt ze over het wonder van Gods natuur en de geheimen die het heelal nog voor ons heeft, 
denk alleen al aan het zwarte gat waar we de laatste tijd veel over lezen en horen.

Dan geeft ze het woord aan Gerdi Rijkaart.
Deze geeft deze middag een zeer goed voorbereide lezing, ondersteunt door de schrijftolk Gea.
Er is ons heel veel duidelijk geworden over het uitgebreide procedé dat gevolgd moet worden, wil men 
tot een mooi resultaat komen.
Ze vertelt over het ontstaan van de glaskunst en de historie van het glas. Het is 1500 voor Christus 
toevallig ontdekt door zand en soda te verhitten. En het glasblazen is pas 500 voor Christus ontdekt.
Glas Fusion wat zij doet is makkelijker dan glasblazen maar vereist toch veel nauwkeurigheid.
Fusen is het samensmelten van glas. Je werkt eerst in het platte vlak, daarna kies je de vorm en dan 
gaat het de oven in. Dit proces duurt 24 uur.



Dat stookproces is van groot belang, langzaam warmt de oven op tot 750-820 graden en ook het 
afkoelen neemt lange tijd in beslag. Voor de juiste vorm worden mallen van papier gebruikt.
Ook kun je vormen van klei kopen. Alle glas kun je fusen maar niet de verschillende soorten tegelijk, 
bovendien moet het glas zeer schoon zijn.

Veel verschillende gereedschappen worden gebruikt: glassnijder/breektang/knabbeltang/-
slijpmachine/zaagmachine/glasoven/vormen en mallen.

Na de pauze vertelt Gerdi nog dat er 2 manieren van Fusen zijn:
1 Slumpen, dan zakt het glas in de vorm.
2 Drapen, dan laat je het glas over de vorm zakken.
Daarnaast bestaat het Tiffany: dit zijn kleine stukjes glas met folie en daarna glas in lood er omheen.

Tot slot houdt Jan Geels nog een veiling van de kunstwerken die Gerdi heeft meegenomen.
Ook naderhand worden er nog veel verkocht. 

Het was een hele leuke, maar ook leerzame middag. U kunt spijt hebben als u niet gekomen bent.

Tine Neuman

invoegen foto’s 20220516 (1) en (2)

c. Reportage  Omroep Ede over ledenmiddag 11 april 2022
Op 11 april verzorgde Kars Hazelaar voor ons een lezing over het onderwerp de toekomst van de zorg 
Omroep Ede maakte op die middag. Deze reportage kunt u alsnog of weer bekijken op 
https://www.youtube.com/watch?v=uP0lQMWJRLE.

d. Programma PCOB-Ede 2e halfjaar 2022
We hebben het programma voor het tweede halfjaar rond. We kunnen u het volgende interessante en 
gevarieerde programma aanbieden. Oordeel zelf! 
datum onderwerp
woensdagmiddag 12 oktober Levenstestament door notaris mr. T.J. Schutte
donderdag 27 oktober Informatiemarkt PCOB en KBO Ede met Sportservice
woensdagavond  9 november Maria, icoon van genade door prof. dr. Arnold Huijgen
woensdag 15 november Viering 40 jarig jubileum PCOB-Ede in Paleis Het Loo Apeldoorn
woensdagmiddag 14 december Tweeluik Elisabeth en Maria door ds. Anne Verbaan 

e. Programma KBO-Ede 
Voor informatie over en aanmelding voor de leeskring neem contact op met Marja Ankoné, tel. 0318 
62 00 31. Voor informatie over activiteiten zie website KBO-Ede https://kbo-ede.nl/activiteiten.

f. Kunst en Kitsch in Westhoffhuis Lunteren
Op dinsdag 23 augustus kunt u in het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 Lunteren een voorwerp – geen 
poppen - laten taxeren door drs. Isabelle Hustinx-van de Loo. Inloop vanaf 9.30 uur. De start is om 
10.30 uur. Deelname is gratis en staat open voor iedereen. 

g. Lief en Leed
Omzien naar elkaar is heel belangrijk. Als u leden kent, die een bemoediging door een kaart of 
bezoekje kunnen gebruiken, geef dat dan aan mij door. Met elkaar weten we meer van het Lief en 
Leed van onze leden. Alvast hartelijk dank.

Jacomien Wijnbergen

invoegen afbeelding Samen

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 of
– het boek Van Engelen naar Driekoningen van Leo Fijen

https://kbo-ede.nl/activiteiten
https://www.youtube.com/watch?v=uP0lQMWJRLE


invoegen afbeelding album van Ede en Harkes Tuincentrum

i. Magazine KBO-PCOB 
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de brief die PCOB en KBO Ede over het magazine 
stuurden naar hoofdbestuur KBO-PCOB. 

Op die brief kregen we nog geen reactie van het hoofdbestuur. Wel reageerde de hoofdredacteur van 
het magazine daar op. Hieronder haar reactie. 
Dank u wel voor uw brief, die ik met enige verbazing heb gelezen. Ik geloof dat er een misverstand is 
ontstaan. Volgens u suggereert de oproep voor de kalender dat er mogelijk onder de leden van KBO-
PCOB niet voldoende interessante en fotogenieke mensen te vinden zullen zijn, maar dat is nooit onze 
intentie of overtuiging geweest. Natuurlijk wemelt het onder onze enorm brede achterban van de 
inspirerende, sprankelende, sterke en bijzondere 60-plussers! Dat blijkt ook, want we krijgen echt heel  
veel aanmeldingen binnen, zowel van leden als van niet-leden. Dat we die grens open hebben gelaten 
is omdat die er hier in het geheel niet toe doet. We willen met de kalender breken met vooroordelen 
(ook over onze achterban) en laten zien hoe vitaal senioren zijn. Of ze wel of niet lid zijn, doet er dan 
niet toe. KBO-PCOB wil voor alle senioren breken met de vooroordelen.

We krijgen juist van leden hele enthousiaste reacties op de oproep, dat ze het zo’n goed idee vinden. 
Maar als bij u een ander beeld was ontstaan, dan spijt me dat.

We wachten nog op de reactie van het hoofdbestuur.

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

Uw inkomen en/of vermogen mag niet meer zijn dan de bedragen in de volgende tabel. Meer info op 
h  ttps://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensgrenzen-voor-regelingen  . 

invoegen tabel zie vorige nieuwsbrief

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.

invoegen afbeelding vrijwillige ouderenadviseur

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

Nieuwe cursus opleiding tot ouderenadviseur – najaar 2022
De ouderenadviseur wordt opgeleid door docenten van de seniorenorganisatie KBO Gelderland.
De cursus bestaat uit 5 dagen (van 10-16u) en is intensief: informatie over wonen, zorg, welzijn,

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


veiligheid, vervoer, levensvragen, financiën en vaardigheidstrainingen. De cursusgroep bestaat uit
ongeveer 10 à 12 personen. 
De cursusdata zijn dinsdag 4 en 11 oktober, donderdag 20 oktober en dinsdag 1 en 15 november.
In de week van 5 september zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden met aangemelde 
kandidaten.

De kosten van de cursus voor deze cursus zijn € 75,00. COSBO-Ede heeft besloten die kosten voor 
haar rekening te nemen. 

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. De docenten die de cursus
gaan geven, zullen dit gesprek voeren. Dit gesprek is een voorwaarde voor deelname.

Na de opleiding gaat u aan de slag en ondersteunt u ouderen in hulpvragen. Er zijn één tot twee 
bijscholingsbijeenkomsten. Daaraan neemt u regelmatig deel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KBO Gelderland via telefoonnummer: 0481
450252 of mailen naar mariskavandencorput@kbogelderland.nl. 

Informatie

a. Ede FM
Programma’s elke maandagavond
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. Herhaling 

zondag 11.00 en 22.00 uur.
Programma zomer 2022
In de maanden juli en augustus worden  Orgeluur en Zingend Geloven niet uitgezonden. Van 
KERKVENSTER worden wekelijks interessante interviews en columns herhaald, afgewisseld met 
nieuw gekozen muziek en zang. 
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.
invoegen afbeelding Ede FM 

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 soms heel veel tijd nodig voor 
beoordeling. Maak daarom in ieder geval 3 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak 
voor een keuring.

Gezondheidsverklaring 
Voor u naar de keuring gaat moet u een gezondheidsverklaring kopen. Verkrijgbaar op mijn.cbr.nl.     
Meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 41,50. U kunt de verklaring ook kopen bij de afdeling 
Burgerzaken gemeente Ede.

Keuring
Voor een keuring kunt u terecht bij:
a. de Rijbewijskeuringsarts. U moet eerst een afspraak maken op 

https://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak. Of bellen met 036 – 720 09 11. 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 

http://www.goedkopekeuringen.nl./
https://regelzorg.nl/
https://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
http://www.mijncbr.nl/
http://www.edefm.nl/
mailto:mariskavandencorput@kbogelderland.nl


op dat adres geen afspraak maken voor een keuring. Kosten € 45,00 voor rijbewijs B/E en 
medisch.

invoegen afbeelding rijbewijskeuring 

c. Tot uw dienst
Tot uw dienst! biedt praktische klussen, diensten en huishoudelijke ondersteuning en hulp aan voor 
inwoners van de gemeente Ede. Deze klussen en diensten worden aangeboden voor inwoners in Ede 
die moeten rondkomen van een minimum inkomen en een beperkt vermogen hebben. De inkomens- 
en vermogensgrenzen vindt u in de tabel in de rubriek Zorg en Inkomen hiervoor.

Het gaat om niet-specialistische klussen en dienstverlening zoals:
a. Klussen in huis zoals o.a. schilderwerk, het ophangen van een lamp en meubels monteren.
b. Hulp in de tuin. Denk hierbij aan gras maaien, snoeien, bestrating reinigen en dakgoot reinigen 

(max. 1 hoog).
c. Hulp bij het verhuizen zoals o.a. dozen in- en uitpakken en het verplaatsen van lichte spullen.
d. Hulp bij boodschappen. Denk aan gezamenlijk boodschappen doen of eventueel voor u 

boodschappen halen.
e. Hulp in de huishouding zoals o.a. stofzuigen, ramen zemen, strijken of koken.

Deze klussen worden uitgevoerd door mensen uit verschillende doelgroepen in het kader van 
vrijwilligerswerk, re-integratie en/ of participatie.

Per klus rekent Tot uw Dienst een onkostenvergoeding van € 7,50 per persoon per uur. 

Tot uw dienst is gevestigd op het adres Bosrand 28 te Ede, telefoon (0318) - 43 74 89, e-mailadres
info@totuwdienst-ede.nl

invoegen afbeelding Tot uw dienst

Laatste pagina de 3 bekende advertenties en afbeelding Ede met onderschrift “Mulo Markt 
omstreeks 1917”


