
1Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    maart 2021

Januari 2021 begon meteen een prachtig 
perspectief: Er waren vaccins beschikbaar en 
konden we dus op weg naar een coronavrij 
land.
Het perspectief voor 2021 veranderde snel 
toen we 6 januari konden zien hoe het 
Capitool werd bestormt. Het leek op een uit 
de hand uitgelopen demonstratie Maar uit 
onderzoek bleek uit de beelden dat de 
bestorming minder spontaan was. De 
reacties waren: beangstigend of tuig, 
raddraaiers, Biden werd president van de 
USA en tijdens een ceremonie, die in een 
geheel andere sfeer plaats vond.
Niet lang daarna werd in Nederland de 
avondklok ingesteld. Er werd een dag 
gedebatteerd of het om acht uur of half 9 in 
zou gaan. Bij het ingaan van de avondklok 
vonden er rellen plaats in een aantal grote 
steden. Het liep goed uit de hand in 
Nederland. Wat leek op een anti-corona-
demonstratie werd later in de week zichtbaar: 
moedwillig auto’s in brand steken, winkels 
plunderen en ook nog eens de politie 
bekogelen. Openlijke geweldplegingen door 
zelfs minderjarigen. Degene die gepakt zijn 
wacht een zware straf. Boontje komt om zijn 
loontje.
Wat leren we ervan? Veroordelen ligt mij ook 
voor in de mond bij de rellen na de avondklok. 

Maar vergeten we niet een vraag. Waarom 
gebeurt zoiets? Zouden we niet nieuwsgierig 
naar de antwoorden moeten zijn? Ik moest 
denken aan Lea Dasberg die ook wel de 
pedagoog van de hoop werd genoemd. In 
haar boek “Grootbrengen door kleinhouden” 
legt ze uit dat het kind in vorige eeuwen 
gezien werd als een volwassene in 
zakformaat. Jongeren van de 20ste en deze 
eeuw zouden geen echte 
verantwoordelijkheden hoeven te dragen en 
worden bewust ver gehouden van de harde 
werkelijkheid van het bestaan. En nu in de 
coronatijd wordt die harde werkelijkheid niet 
meer geaccepteerd.
Met veroordelen alleen komen we er niet. Als 
christen leren we van Johannes de Doper dat 
we altijd opnieuw kunnen beginnen. Dat 
betekent dat we altijd aan een ander 
perspectief kunnen werken. Wie neemt het 
voortouw?

De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt in al wat groeit en leeft zijn adem 
uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie 
koud en versteend zijn, herbouwt wat is 
vernield en maakt één wat is verdeeld.

Geeske Telgen-Swarts
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LEDEN

Nieuwe leden
- mevr. J. Vink-van Veldhuizen
- mevr. R. I. Blom-de Goede
- mevr. J. Blankestijn
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden
- op 28 augustus 2020 mevrouw. B. H. Wissink
- op 14 december 2020 mevrouw. H. P. Smid-van Leijen
- op 6 januari 2021 de heer G. Brehen

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.

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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AFDELINGSACTIVITEITEN

a. 9 maart 2021 - Op weg naar Pasen - Marcel Wielhouwer

Wij nodigen u uit voor een  online Paasviering op 9 maart 2021 van 19.00 - 20.00 uur. De PCOB-afdelingen Ede en Lunteren zijn 
samen de initiatiefnemers van deze viering, die wordt verzorgd vanuit de Maranathakerk te Lunteren. Helaas kunnen er geen 
bezoekers aanwezig zijn. Vandaar hebben we gezocht naar een andere oplossing  om onze leden en de inwoners van Ede en 
Lunteren iets aan te bieden.
De viering wordt geleid door Marcel Wielhouwer, geestelijk verzorger bij Opella. Hij spreekt over de kruiswegstaties, de lijdensweg 
die Jezus ging, op weg naar Pasen.  
De woorden en beelden worden afgewisseld met muziek van piano en dwarsfluit. Peter Clarke en Tamara Voskuil zullen werken 
spelen van J.S. Bach, F. Schubert, afgewisseld met Paasliederen zoals het bekende Dona Nobis Pacem. Peter Clarke is concert 
pianist in Engeland, maar verblijft tijdelijk in Lunteren. Zodoende ontstond de mogelijkheid om hem samen met Tamara de 
muzikale omlijsting te laten verzorgen.

Uitzicht in coronatijd
De coronapandemie heeft ons veel onzekerheden gebracht. In de eerste golf 
van de epidemie was de gedachte: ,,Even de tanden op elkaar en dan kunnen 
we het leven zonder lastige beperkingen weer oppakken’’. Het doet ons ouderen 
terugdenken aan tijden dat besmettelijke ziekten zoals polio en, verder terug, 
pokken voorkwamen. Aandacht voor hygiëne en preventie waren kernwoorden 
bij de bestrijding.

Tijdens de eerste golf is veel aandacht besteed aan de ziekenhuiszorg. De 
verpleeghuiszorg heeft ook veel aandacht gevraagd. We zitten nu midden in de 
tweede golf en een derde golf is niet ondenkbaar.

De laatste maanden merken we dat pandemie alles anders maakt in onze samenleving. Het wordt ervaren in het 
onderwijs waar onze jongeren op achterstand komen. Er is veel onzekerheid en eenzaamheid, met name bij de ouderen. 
Maar ook de jongeren ondervinden negatieve effecten van de beperkende maatregelen voor de onderlinge contacten. 
Duidelijk is ook dat onderlinge contacten belangrijk zijn voor ons welbevinden.

“Alleen samen krijgen we corona er onder is de leus van onze overheid”. Inmiddels zijn de beperkende regels verscherpt. 
Maar is er ook iets meer te zeggen?

Bij het wegvallen van zekerheden en veiligheid is het goed om het Oude Boek open te slaan. Waar gesproken wordt over 
het afhankelijk zijn van de mens van God.

Een ervaring die op ons veel indruk heeft gemaakt is het overlijden van een goede vriend en familielid aan corona. 
Ongeveer een week vóór de ziekenhuishuisopname heeft hij een preek gehouden over de tekst uit Psalm 91 : 2: ”U bent 
mij toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw”. Hij heeft ondanks de ingrijpende ziekte in dankbaarheid en 
overgave afscheid kunnen nemen.

Bonhoeffer heeft op de grens tussen 1944/1945 - vier maanden voor zijn terechtstelling op 8 april - het gedicht Goede 
Machten geschreven aan zijn verloofde. Goede machten betekende voor hem Gods goedheid die hem omringt ook in 
zijn laatste levensfase. Het laatste couplet luidt:
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag. (LvdK 398 : 7)

Heleen en Aad Jongebreur

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

AfdelingsACtiviteiten
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De online viering op 9 maart 2021 is live voor iedereen toegankelijk. Dat doet u door:
1. te gaan naar de website www.kerkdienstgemist.nl
2. vul bij “zoek kerk” in Maranathakerk Lunteren
3. klik op ga naar kerk
4. klik op op het tabblad agenda
5. klik op 9 maart 2021
6. klik op 9 maart 2021 Paasviering PCOB

De link naar de website is https://kerkdienstgemist.nl/stations/349-Maranathakerk-Lunteren/events/event/15667367-202103091900.
Vindt u dat te ingewikkeld? U kunt de aanklikbare link ook vinden op de website van de afdeling https://www.pcob.nl/afdelingen/ede/.

Voor vragen kunt u mailen naar ede@pcob50plus.nl

Geeske Telgen

 
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.
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.

d. Jaarvergadering 12 april 2021
Op 12 april 2021 hopen we om 14.00 uur op een nog nader vast te stellen plaats onze  jaarvergadering te houden.

Op de agenda voor deze vergadering zullen naast de begroting 2021, het jaarverslag 2020 en de jaarrekening over 2020. Verder 
zullen we u een voorstel te doen over de vacatures, die zullen ontstaan na het aflopen van de termijn waarvoor enkele 
bestuursleden zijn benoemd.
De hierop betrekking hebbende stukken zullen per e-mail worden verstuurd naar de leden waarvan we het e-mailadres hebben. 
Verder zijn zij verkrijgbaar bij de secretaris.

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, voorzitter van de PCOB, en de heer S. Van de Pol, 
voorzitter van COSBO-Ede. Helaas kunnen hier geen leden bij zijn.

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 op 12 
april 2021 een extra ledenmiddag te houden waarin het rapport het onderwerp van 
gesprek zal zijn. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

Omroep Ede zal aan de uitreiking aandacht besteden. Een opname van de uitreiking 
zal in de tweede week van maart worden uitgezonden.

AfdelingsACtiviteiten
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Ook zullen daarop staan de punten van de agenda voor de vanwege de coronamaatregelen geannuleerde jaarvergadering 
2020. Het gaat om de begroting 2020, het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019. De hierop betrekking hebbende stukken 
zijn in 2020 reeds beschikbaar gesteld. Ze zijn ook nog verkrijgbaar bij de secretaris.

Geeske Telgen

f. 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

h. 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.

e. Programma april tot en met juni 2021

Datum Onderwerp Spreker

12 april  Jaarvergadering en Werkgroep Ouderenhuisvesting
19 april Op de fiets naar Rome Herman Gerritsen
17 mei  Het universum in verwondering G.M. Gerbrands
14 juni  Kunst en Kitsch Jan Bonhof

AfdelingsACtiviteiten

g. Hulp bij belastingaangifte en toeslagen 2020

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de belastinginvulhulpen 
(HUBA) voor KBO en PCOB leden.

Inmiddels hebben we allemaal een herhalingsoefening gehad en we staan in de 
startblokken om u - vanaf 1 maart - van dienst te zijn bij het invullen van de inkomstenbelasting 2020.
Binnenkort zal er voor degenen, die eerder gebruik maakten van onze diensten ook een brief met de machtigingscode in de 
bus vallen. Dan is de tijd rijp om uw vertrouwde HUBA ondersteuner te bellen.
Hebt u niet eerder gebruik gemaakt maar wilt u voor dit jaar wel ondersteuning? 
Bel dan met mij, Douwe Ettema, tel. 0318 - 64 58 31 of 06 - 55 900 646, e-mail: ettema.douwe@gmail.com

Wij zijn blij dat we kunnen melden dat ons team zal worden uitgebreid met een nieuwe invuller. 
Joop Scholte heeft zich gemeld als lid van de KBO en heeft aangegeven dat hij graag het HUBA team wil versterken. 
Zijn jarenlange ervaring met het invullen van de belasting komt goed van pas.
 
Dit jaar bestaat ons team uit Hans van der Laan, Leo van der Kleij, Jaap Pater, Joop Scholte en Douwe Ettema.
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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.

c. Cultura - Familievoorstelling ‘Oma mag ik mijn pop terug?’ (6+)  van Theater Gnaffel

Op zaterdagmiddag 6 maart om 15.00 uur speelt Theater Gnaffel in Cultura de familievoorstelling Oma mag ik mijn pop terug?. 
Oma mag ik mijn pop terug, is een grappige en ontroerende familievoorstelling over Fien en haar oma, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Mark Haayema. Centraal in de voorstelling staat het onderwerp dementie.

Livestream
De voorstelling vindt live plaats in de theaterzaal van Cultura. Maar omdat het theater 
in verband met de corona maatregelen gesloten is, kunt u de voorstelling live meekijken 
vanuit uw huiskamer. Daarvoor koopt u per beeldscherm één V-ticket van € 5.00. 
aankoop een email met je V-ticket. Kaarten zijn te koop via de website van Cultura: 
https://www.cultura-ede.nl/theater/agenda/theater-gnaffel-oma-mag-ik-mijn-pop-
terug-1500-uur.aspx.  

Vindt u dat te ingewikkeld? U kunt de aanklikbare link ook vinden op de website van de 
afdeling https://www.pcob.nl/afdelingen/ede/.

De voorstelling kan ook bezocht worden in de theaterzaal als de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Speciaal voor deze voorstelling heeft Cultura rondom het thema dementie een randprogramma ontwikkeld dat, voornamelijk, 
online te volgen is. Na afloop van de voorstelling kunt u deelnemen aan een inhoudelijk nagesprek over dementie.

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

Zorg en wonen & voA’s

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 in de vorige nieuwsbrief. 
Meer info op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensgrenzen-voor-regelingen.
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INFORMATIE

b. 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’s kerkvenster
1 maart Gesprek met Roos Hordijk over “De coördinatie van de voedselbank“. 
 Lied van de Week: “Bron van alle leven”. Column: Tjirk van der Ziel.
8 maart Interview met pastoor Henri ten Have over “Erkenning van Mariaverschijningen’. 
 Lied van de Week: “Al laat geen zon zich zien”. Column: Wim Dekker. Vocale en instrumentale muziek.
15 maart In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving. 
 Lied van de Week: “Ik leef tegen het donker in”. Column: Teunis Bunt.
22 maart Gesprek met Henk Jochemsen over “Designbabies?”. 
 Lied van de Week: “Als ik bang ben”. Column: Bram van der Beek (ovb).
29 maart Gesprek met ds. H.J. Oortgiesen over “Vreugde en zorgen in het predikantschap’. Lied van de Week: “Als God iets doet”
 Psalm 22 - Psalmen voor Nu. Boekbespreking: Arie Romein - “De ketter van Carthago” van Frans Willem Verbaas.

c. 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.

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 maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op 
dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 - 15.00 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!

a. 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.

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 op 12 en 26 maart 2021 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.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs
Tot 1 juni 2021 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. U krijgt van het CBR persoonlijk bericht als 
dat voor u geldt. U mag in dat geval met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Maar niet langer 
dan één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.
In verband met de coronamaatregelen heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle Nederlandse 
rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 zijn verlopen, met negen maanden te verlengen. 
U mag in dat geval ook in de EU rijden als u 75 jaar of ouder bent.

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. 

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 

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


