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Mede door corona waren de afgelopen 
jaren vakanties in eigen land populair. In 
verschillende provincies heeft men toerisme 
hoog in het vaandel staan en worden 
vakantieparken uitgebreid of campings met 
seizoenplaatsen omgebouwd tot parken 
met huisjes.
Vaak ook tot groot verdriet van de huidige 
bewoners, die moeten vertrekken of van 
omwonenden, die de overlast ervaren van 
luidruchtige vakantiegangers.

Onlangs had ik een gesprek met een aantal 
omwonenden van zo’n park, die opeens 
merkten dat vergunningen waren afgegeven 
voor jacuzzi’s bij de huisjes. Die jacuzzi’s zijn 
voor groepen jongeren een alternatief voor 
Mallorca of Salou: schaars geklede feesten 
met veel drank en drugs tot diep in de nacht. 
Argwanend kijken de omwonenden naar 
het reilen en zeilen van het gemeentebestuur. 
Ze lezen elke week de gemeentepagina, zien 
de afgegeven vergunningen en kunnen dan 
alleen achteraf dan nog naar een beroep- 
en bezwarencommissie, waar ze meestal 
nul op het rekest krijgen.

Spreekt u de lokale politici daar op aan,  
vroeg ik? Ze keken me aan en zeiden: nee 
die kennen we niet. Afstand tussen de 

burgers en het gemeentebestuur!

Socioloog Evelien Tonkens legt anno 2022 
uit dat het soms echt mis gaat, maar dat het 
ook niet duidelijk genoeg is, hoe de 
spelregels zijn. Daarom begrijpen inwoners 
soms niet waarom de gemeente een andere 
afweging maakt.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer de 
verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. 
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is al 
een aantal stembureaus open. Zo kunt u 
zelf een rustig moment kiezen om te 
stemmen. Laat dat feestdagen zijn omdat 
we mogen kiezen. Een enorme taak staat te 
wachten voor alle  raadsleden, die klaar 
staan om de uitdagingen op te pakken. En 
die uitdagingen liggen niet alleen in het 
nemen van goede besluiten, maar ook in 
het contact met de inwoners.

Allen wens ik dan toe dat zij hun taak zullen 
vervullen met de woorden van het Edese 
ambtsgebed in gedachten “dat zij mogen 
werken tot Gods eer en tot welzijn van           
de gemeente en een rechtvaardige 
samenleving”.
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Colofon & leden

LEDEN

Nieuwe leden

- mevr. A. Eikelboom
- mevr. P. de Lange-Veldhuis

Overleden

- op 28 januari mevr. D. J. Vlot-van Vliet

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

LEDENACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag 21 maart 2022 - Van Pesach naar Pasen - ds. Davy Hoolwerf

Door de eeuwen heen tot vandaag wordt Pesach gevierd in de Joodse gemeenschap met een 
sedermaaltijd. Een maaltijd die Jezus ook vierde met zijn leerlingen op de avond voor zijn 
gevangenneming, sterven en opstanding. Het is een maaltijd vol symboliek over bevrijding en 
verlangen. Aan de hand van teksten, beeld, symboliek wordt u zingend en proevend meegenomen 

van Pesach naar Pasen. Hierbij wordt een uitleg gegeven van het 
Joodse Pesachfeest.

ds. Davy Hoolwerf
Hervormde Gemeente De Ark EDE

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.

CORONAMAATREGELEN BIJEENKOMSTEN

Net na de sluitingsdatum voor de kopij van de nieuwsbrief hield het kabinet een persconferentie en kondigde nieuwe 
regels aan. Die konden we niet meer opnemen in deze nieuwsbrief. U kunt er alvast van uitgaan dat voor een bezoek 
aan de ledenmiddag de (nieuwe) regels voor horecabedrijven zullen gelden.
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b. Programma maart – juni 2022

datum onderwerp spreker
11 april  De toekomst van de zorg  Kars Hazelaar
16 mei De wereld van glaskunst Gerdi Rijkaard

c. 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.

d. 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 maart tegen contante betaling af te halen.

e. Programma KBO-Ede

- 16 maart: Algemene Leden Vergadering in de Open Hof, Hoflaan 2.
- 20 april: Buffet Indonesische maaltijd

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

f. Lief en Leed

1. Bedankt
Ria Timmermans stopt met haar werk in het Lief en Leedteam.
Ria, wij willen je hartelijk bedanken voor je tijdsinvestering, inzet en betrokkenheid. Het ga je goed!

Natuurlijk kreeg zij ook een boeket.  

2. 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

h. 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.

ledenaCtiviteiten

g. 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.

NAZOMEREVENEMENT

Tijdens de Heideweek organiseren PCOB en KBO gezamenlijk een prachtig 
evenement. Een nazomerevenement waar samen zijn, plezier maken, 
bewegen en actief zijn mét wedstrijdelement samenkomt. 
Houdt het magazine van april alvast in de gaten.
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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

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag daarvan is heel belangrijk voor het 
beleid van de gemeente in de komende jaren. Voor de hele Edese samenleving en dus ook voor senioren. We hebben alle 
partijen die nu zitting hebben in de gemeenteraad gevraagd waar zij zich specifiek voor Edese senioren gaan inzetten. 
Daarop kregen we de volgende bijdragen. U kunt er uw voordeel mee doen bij het uitbrengen van uw stem.

ChristenUnie
De ChristenUnie gelooft in een samenleving waarin jong én oud zich gezien en gewaardeerd voelt.
‘Vitaal ouder worden dankzij voorzieningen en zorg op maat’, heet het hoofdstuk van het verkiezingsprogramma 

wat de ChristenUnie aan ouderen heeft gewijd. Onze hoofdpunten om dat te bereiken zijn:
- Lokaal uitwerken van landelijk manifest ‘Waardig ouder Worden’
- Ondersteuning vrijwilligers/mantelzorgers
- Passend bouwen, bijv. Knarrenhofjes en meergeneratiewoningen
- Ede ontwikkelen tot dementievriendelijke gemeente
- Tegengaan eenzaamheid

CDA
Goede ouderenzorg is voor het CDA-Ede een kwestie van beschaving. Naast liefdevolle en waardevolle zorg 
is er extra aandacht nodig voor ouderen die eenzaam zijn en/of te maken hebben met dementie. We zetten 
ons in voor goede thuiszorg op maat, voor betaalbare en passende woningen voor senioren, voor een 
dementievriendelijke gemeente en voor al die ouderen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger.

GemeenteBelangen Ede
GemeenteBelangen Ede heeft oog voor de ouderen in onze gemeente. Het is belangrijk dat de ouderen in 
onze gemeente de juiste huisvesting kunnen vinden. Het ontbreekt in onze gemeente nog aan voldoende 

passende woningen voor onze ouderen.
Ook is het goed om initiatieven voor ouderen te faciliteren en te ondersteunen. Denk hierbij aanb.v. Koffieluitjes en de 
mensen van Malkander. Maar ook Ede viert Kerst was een groot succes.

VVD
Wij 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 zetten wij ons voor in!   

D66
D66 wil een Ede voor iedereen. Waar het fijn oud worden is. Met voldoende levensloopbestendige woningen, 
dichtbij voorzieningen. Zodat men verantwoord thuis kan blijven wonen, ook als er meer zorg nodig is. 
Daarnaast wil D66 dat senioren veiliger zijn in het verkeer. Én investeren in goed onderwijs en een leefbaar 
klimaat, zodat we Ede goed achterlaten voor kinderen en kleinkinderen.

Burgerbelangen
Ouderen hebben recht op goede, passende zorg en een goed verzorgde oude dag in hun eigen omgeving. 
Er moeten voldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn en we willen geen wachtlijsten in verzorgings-

tehuizen. We maken ons zorgen om de toename van eenzaamheid onder ouderen, vooral vanwege de coronacrisis. 
Burgerbelangen wil dat hier oog voor is en dat wijkteams vinger aan de pols houden.

Partij van de Arbeid

Samen sociaal
Wat de PvdA specifiek voor ouderen wil is meer aanbod aan beter passende woonvormen, bijvoorbeeld kleine 
grondgebonden woningen. Dat bij toewijzen naar huur senioren de woonjaren binnen de gemeente mogen laten 
meetellen. Ook willen we dat de senioren-adviseur van Woonstede bij interesse in een seniorenwoning een passend 
advies op maat geeft. We willen doorgaan met huisbezoeken aan 80-plussers. En we willen meer verkeersveiligheid in de 
wijken.
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ZORG, INKOMEN EN WONEN

a. Hulp voor inwoners met een laag inkomen

Wij 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 zetten wij ons voor 
in!   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. KBO-PCOB vraagt snel duidelijkheid voor AOW-ers

Minister Schouten moet snel duidelijkheid geven over de toekomst van de AOW. Het kabinet hult zich nu te veel en te lang 
in stilzwijgen. Ouderen verdienen het om snel meer zekerheid te krijgen over hun koopkracht van de komende tijd, vinden 
de gezamenlijke seniorenorganisaties. In een brief aan minister Schouten vragen KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden 
en NOOM om hierover op korte termijn een gesprek te hebben. Ook hebben zij de Eerste Kamer opgeroepen om zich uit te 
spreken tegen het plan. De onrust en onvrede onder ouderen groeit namelijk snel.
Die onvrede wordt nu vooral veroorzaakt door het plan van het nieuwe kabinet om de AOW los te koppelen van het 
minimumloon. AOW’ers krijgen daardoor niet een verhoging van 7,5%. De seniorenorganisaties vinden dat de koppeling 
tussen het minimumloon en de AOW moet blijven bestaan, omdat ouderen de laatste jaren al veel aan koopkracht hebben 
ingeleverd. Een verhoging van 7,5% zou een deel van de achterstand goed kunnen maken.

Onrechtvaardig
De halfjaarlijkse verhoging blijft wel bestaan, maar dat is bij lange na niet genoeg om de hoge inflatie van nu te compenseren. 
Bovendien is het onrechtvaardig om alleen AOW’ers uit te sluiten van de verhoging.
Daarnaast is het nog onduidelijk hoe de compensatie via de ouderenkorting eruit gaat zien. Gepensioneerden met alleen 
AOW of met een klein aanvullend pensioen zullen hier sowieso niets aan hebben.
Het kabinet heeft nog geen begin van een antwoord gegeven, terwijl het streven is dat iedereen, dus ook gepensioneerden, 
er in koopkracht op vooruit zullen gaan.

Zorg, inkomen en Wonen

b. 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.
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 0318 64 58 31



6 Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    maart 2022

Energierekening
Niet alleen het uitkleden van de AOW zorgt voor onrust en onvrede. Die is er ook al tijden 
over het aanvullend pensioen, dat al meer dan tien jaar niet is geïndexeerd. 
Gepensioneerden hebben al flink ingeleverd en daar komt nog eens een hoge inflatie 
overheen. Ouderen met de laagste inkomens lukt het nu al niet meer om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Sommigen kunnen hun ziektekostenpremie of energierekening niet 
meer betalen. Oplossingen zijn dus nú nodig en niet pas over een paar maanden.

Diverse politieke partijen zijn inmiddels begonnen met online petities en op 12 februari is er een 
demonstratie in Utrecht geweest, allemaal met als doel de AOW te redden. Sympathieke acties, 
waar de ouderenorganisaties het inhoudelijk mee eens zijn, maar toch doen zij er niet aan mee. 
Met een goede reden: ze willen zich aan geen enkele politieke partij binden. Alleen vanuit een 
onafhankelijke positie kunnen KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM blijven 
opkomen voor de belangen van alle ouderen in ons land.

d. Aanmelden Seniorenpanel KBO-PCOB

Vindt u het leuk om regelmatig mee te doen aan onderzoeken van KBO-PCOB? 
Meld u dan aan voor het panel. 
Dat kan via https://www.nationaalseniorenpanel.nl/account/register/. 
Dan krijgt u automatisch een berichtje per e-mail als er een nieuw onderzoek 
voor u klaarstaat!

Niet zo handig met internet? 
U kunt bij lopende onderzoeken de vragen ook telefonisch doornemen met 
een medewerker van de Servicetelefoon: 030 – 340 06 55 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).

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 maart  Een gesprek met dhr. Hassink over “De kerkelijke kaart van Lunteren”. Lied van de Week:
 “Veertig dagen nog tot Pasen”- uit het Paasoratorium van Marijke de Bruine. Column: Hans Lucassen.

voa’s & informatie
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14 maart Gesprek met leden van SGP/CDA/CU over “Hoe geven zij vorm aan christelijke gemeentepolitiek.”
 Lied van de Week: “Zoek de stilte, vind de ruimte”. Column: Teunis Bunt.
21 maart  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving.
 Lied van de Week: “Het waren tien geboden” NLB 540. Column: Tjirk van der Ziel.
28 maart  Gesprek met Christiaan Plaat over “Muzikaal portret van een organist”. 
 Lied van de Week: “A Clare Benediction”- van John Rutter. Boekbespreking.

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.

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. Kwosten € 45,00 voor rijbewijs B/E.

informatie

c. 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


