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Wat een bijzondere dagen hebben we weer 
beleefd. Palmzondag, Goede Vrijdag en Pasen.
Al deze dagen hebben voor veel mensen 
grote betekenis. Wij geloven dat Jezus na 
Goede Vrijdag is opgestaan uit de dood en 
dat dit ook een belofte is voor ons allemaal. 
Het eindigt niet bij onze lichamelijke dood, 
maar God geeft ons eeuwig leven. Eeuwig 
leven. . . God is zo groot, dat dit ons voor-
stellingsvermogen te boven gaat. Mede 
daarom is het ieder jaar weer een feest om 
Pasen, het feest van de opstanding, te   
mogen vieren.
Wat een troost kan het zijn om te weten 
dat een ieder die gelooft en gestorven is, 
eeuwig zal leven.

En nu wordt binnenkort de Nationale      
Herdenking en de Dag van de Vrijheid    
herdacht en gevierd. En dan moet ik        
denken aan “het vaasje van Rutten”. Waar-
in hij onze samenleving vergelijkt met een 
breekbaar vaasje. We hebben met elkaar 
een mooi land gebouwd. We hebben         
zoveel om trots op te zijn, zoveel om te    

beschermen, zoveel om mooier te maken. 
Laten we met elkaar heel zuinig zijn op al 
onze verworvenheden.
De intolerantie lijkt toe te nemen, mensen 
worden tegen elkaar opgezet en dat zien 
we helaas in de politiek terug.
Maar we kunnen ook met elkaar besluiten 
om verdraagzaam te zijn naar de ander,      
te luisteren naar elkaar en de ander te      
accepteren zoals hij/ zij is.
En “mens” te zijn die niet alleen voor zichzelf 
en de mensen om zich heen een mooi       
leven wil, maar die ook bij wil dragen aan 
het geluk van de ander.

Ik wil afsluiten met het volgende vers van 
Hanna Lam:

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Vrede en alle goeds,
Tine Neuman
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
- de heer A. Bijl
- de heer M. Tange en mevr. C.M. Tange-Verlare
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden
- op 17 maart 2019 mevr. M. Delft-v.d. Brink
- op 20 maart 2019 mevr. G. Timmerman-Heuvelman

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

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 20 mei 2019 - mevr. drs. Tini Brugge - 
     Kloostertuinen: een blik op het paradijs? 

Aan de hand van voorbeelden van kloostertuinen in Nederland en Europa wordt          
inzicht gegeven in het ontstaan en het belang van kloostertuinen, hun verschillen        
afhankelijk van het type klooster, vormgeving van de diverse deeltuinen, Bijbelse    
symboliek en betekenis van planten, kruiden en bomen. 

Mevr. Tine Brugge is een biologe die initiatieven genomen en boeken en artikelen    
geschreven heeft op het gebied van natuur, milieu en spiritualiteit. 

Wij nodigen u van harte uit om deze middag te komen. Laat u inspireren! 
Neem ook gerust iemand mee uit uw vrienden- of kennissenkring of buurt. 

Plaats en tijd
De ledenmiddag begint om 14.30 uur en duurt 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 dhr. H. Laanstra, tel. 0318 - 65 27 72.

Jacomien Wijnbergen

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

colofon, ledenmutaties & ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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b. verslag ledenmiddag 18 maart 2019 - algemene ledenvergadering 
     en Antarctica door Albert Schol

Algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de jaarstukken en de begroting vastgesteld.
Onze voorzitter noemde de namen van de leden, die in ons de afgelopen periode zijn ontvallen  en we herdachten hen met een 
minuut stilte. 
De vergadering benoemde Cock Walraven voor een nieuwe periode als lid van het bestuur.

Antarctica
Na de algemene ledenvergadering komt Albert Schol vertellen over 
Antarctica. Hij is daar met zijn vrouw geweest, maar vertelt ook wat 
van de achtergronden: De geografie, de geschiedenis, het leven en het 
toerisme komen ook aan bod.
Inleiding: Ze zijn per vliegtuig naar Chili gegaan. Van daar zijn ze met 
een cruiseschip naar de Zuidpool gevaren en de terugtocht ging via  
de Falklandeilanden naar Argentinië en dan per vliegtuig weer naar 
Nederland.
Er wonen geen mensen. Het is van iedereen i.p.v. dat het opgedeeld 
wordt tussen landen, zoals bij de Noordpool. Alleen wetenschappelijk 
onderzoek mag. Wel zijn er delen geclaimd, voor het geval er iets        
gebeurt i.v.m. de exploitatie van bodemschatten. Antarctica is groter 
dan Europa.
Geografie: Ontstaan, verschillen Artica – Antarctica, Feiten over            
Antarctica, Klimaat (temperatuur  min. 90 gr.). Grootste vulkaan: 

Mount Erebus, landijs en zeeijs. Effecten 
van de opwarming van de aarde in Antarctica. Jonge pinguïns sterven eerder bij nat weer dan bij 
droog weer, omdat ze niet tegen vocht kunnen.
Geschiedenis: Ontdekking van Antartica. Eerste mens óp de Zuidpool (Amundsen): 14-12-1911, maar 
in 1843 of nog eerder werd het al ontdekt. 
Het leven daar: Overlevingstochten + Expedities. Bereikbaar per boot of vliegtuig. Wie op de Zuidpool 
wil overwinteren, moet er een halfjaar blijven, want in de tussentijd kan een vliegtuig er ook niet     
komen. Verschillende vogels worden getoond. Zeehondensoorten. Walvissen. Insecten. Basis van al 
het zeeleven is krill (kreeftachtige diertjes). 
Toerisme: Je kunt aan land gaan of er langs varen. Van Vuurland (zuiden van Zuid-Amerika) naar het 
Antarctisch schiereiland is 36 uur per boot. Toerisme mag wel, maar moet niet te veel worden.            
IJsbergen zijn er ook veel. Op de terugweg worden de Falkland-eilanden aangedaan.

We hadden een leerzame middag dankzij het boeiende verhaal van Albert.

Anton Kanis

d. Activiteiten KBO Ede-Bennekom 

Op 17 april Knutselen voor Pasen. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”,            
hoek rotonde Proosdijweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk      
voor PCOB-leden.

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

c. 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

Samenwerking PCOB Ede en KBO afdeling Ede-Bennekom

a. overleg over samenwerking
In een goede sfeer hebben we met het bestuur van de KBO afdeling Ede-Bennekom gesproken om meer samen te doen. Nu al 
kunnen de leden van PCOB en KBO de ledenmiddagen van elkaar bezoeken en hebben we dit jaar de gezamenlijke dagtocht 
naar Ootmarsum en Enschede.

We zien mogelijkheden op het gebied van zorg. 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 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.

Verder zijn er verschillende thema’s, denk onder andere aan het tegengaan van eenzaamheid en het waarborgen van veiligheid, 
waarvoor vaak binnen de gewone ledenmiddagen wat minder ruimte is. Ook daar willen we samen extra bijeenkomsten voor 
organiseren.
Bijzondere activiteiten zien we als nadrukkelijke mogelijkheden waarin samenwerking tussen beide afdelingen meerwaarde 
oplevert. Zoals bijvoorbeeld de in maart georganiseerde theatervoorstelling “Dag Mama”.

Tenslotte gaan we onderzoeken of we op het gebied van de nieuwsbrieven op termijn wellicht tot één gezamenlijke nieuwsbrief 
kunnen komen.

Kortom veel zaken waarbij onze beide afdelingen en leden veel voordeel kunnen hebben.

b. werkgroep zorg
Voor de hiervoor genoemde werkgroep komen we graag in contact met leden, die zich voor dit onderwerp 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

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. 
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leden en ledenvoordelen

c. Met 40% korting naar het Spoorwegmuseum

Geniet van een verrassend dagje uit in het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Entree plus koffie met gebak voor slechts € 15! 
Dat is maar liefst 40% korting op de reguliere entreeprijs.
Elke dinsdag is het Plusdag in het museum, met een nostalgisch programma. 
U kunt dan meedoen aan de gratis instaprondleidingen.

De aanbieding geldt voor heel 2019. De tickets zijn te koop tot 1 oktober.  
Bestel uw kaartjes met de actiecode KBOPCOB op de website 
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/

e. 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. 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. Meer informatie over de programma’s 
kunt u vinden op de website www.edescheconcertzaal.nl.

De programmering van seizoen ‘19-’20 is bekend! Bijzonder blij is de Edesche Concertzaal met de nieuwe artist in residence; 
pianist Severin von Eckardstein. Samen met bijzondere gasten, onder wie celliste Quirine Viersen, neemt Severin u mee naar 
zijn muzikale wereld. Naast Severin von Eckardstein geniet u komend seizoen van grootheden als Liza Ferschtman, Hannes 
Minnaar, Pia Douwes en wereldberoemde ensembles waaronder het Signum Quartett. Bovendien beluistert u in de prachtige 
akoestiek vele hoogtepunten uit de klassieke muziek zoals Bachs Johannes-Passion en het strijkkwartet Der Tod und das        
Mädchen van Schubert. Bekijk het complete concertseizoen op www.edescheconcertzaal.nl.

f. Theater Cultura - Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede kunt u genieten van de toneelvoorstelling
“Emma wil leven op vrijdag 10 mei om 20.15 uur. De gratis  inleiding is om 19.30 uur.
Deze voorstelling is gebaseerd op de indrukwekkende documentaire van Jessica Villerius.
Volgens haar ouders en artsen is Emma ernstig ziek. En hoewel ze probeert te luisteren naar hun adviezen is er iets dat haar 
steeds anders laat handelen. Iets dat sterker is: de stem van anorexia. In haar hoofd is een strijd gaande op leven en dood. 
Emma wil leven, maar is ze in staat om weerstand te bieden aan alle negatieve gedachten. Speciale prijs voor PCOB-leden              
€ 18,50 op vertoon van PCOB ledenpas bij de kassa van Theater Cultura.

d. Rijbewijskeuringen 75-plus
Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR kan wel 3 maanden nodig hebben voor beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 4 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 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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ZORG EN WONEN
a. ombuigingen sociaal domein Ede
Net als veel andere gemeenten zijn er bij de gemeente Ede tekorten op het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen 
o.a. jeugdzorg, participatie maar ook de uitvoering van de WMO. Huishoudelijk ondersteuning en dagbesteding vallen daar ook 
onder. In Ede gaat het om een bezuiniging van ca. € 13 miljoen per jaar op een jaarlijks budget van ca. € 120 miljoen. Burge-
meester en wethouders hebben in maart de gemeenteraad in een zogenaamde oordeelvormende vergadering voorgesteld de 
bezuinigingen binnen het totaal budget voor het sociaal domein door te voeren en die te toetsen aan zes leidende principes.

Als COSBO hebben we op 18 maart jl. naar alle fracties een eerste reactie op deze voorstellen gestuurd. We hebben aangegeven 
dat dit verwachte tekort van € 13 miljoen per jaar op het sociaal domein te groot lijkt om dat binnen het sociaal domein op te 
lossen. We hebben de gemeenteraad gevraagd om een scherpe analyse van de bron van de tekorten en hoe dat verklaarbaar 
is? Als de begroting te krap was, is er een tekort. Maar dan ligt de oorzaak bij de opgestelde begroting. Als er oneigenlijk gebruik 
is dan ligt de oplossing voor het oprapen. Bij een scherpe analyse is preciezer te bepalen waar oplossingen kunnen liggen.   
Misschien moet de constatering dan wel zijn dat die oplossing niet binnen de huidige wet- en regelgeving van het sociaal           
domein te vinden is. Als het om zulke grote bedragen gaat, die binnen het sociaal domein niet gevonden kunnen worden,        
vinden wij dat de oplossing gevonden moet worden in de totale gemeentebegroting. Lukt ook dat niet, dan moet de gemeente 
met andere gemeenten die hetzelfde probleem hebben voor hulp bij de regering en het parlement aankloppen.

Wij hebben ook gevraagd om verduidelijking van de volgende principes, die het college wil hanteren:
- niemand is normaal
- informele ondersteuning is duurzamer
- basisvoorwaarde eerste op orde
- onze ondersteuning is efficiënt
- gemeente aan zet
- partnerschap met aanbieders die visie gemeente onderschrijven

De gemeenteraad heeft de voorstellen in twee vergaderingen - waarvan de eerste om half 3 ‘s nachts eindigde - uitgebreid  
besproken. De kritische vragen en opmerkingen van het COSBO werden door nagenoeg alle fracties onderschreven.

Op 18 april besluit de gemeenteraad vermoedelijk om de leidende principes niet vast te stellen maar als verkennend te                 
beschouwen. Daarmee houdt de Raad ruimte om de principes in juni anders vast te stellen. Wij schrijven vermoedelijk omdat 
voor die datum de kopij voor deze nieuwsbrief al bij de drukker moest worden ingeleverd. 

Als COSBO zijn we blij met de gedegen en grondige bespreking tijdens de oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad. 
Duidelijk is wel dat er in de komende periode nog veel te doen is en op het spel staat. COSBO blijft dit proces in samenwerking 
met de Adviesraad Sociaal Domein nauwgezet volgen.

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!   

zorg en wonen & voa

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 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 in de vorige nieuwsbrief.

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.
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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. Ede FM
De radiozender Ede FM heeft verschillende interessante programma’s. Elke maandag om 18.00 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 08.00 - 09.00 uur, 10.00 - 12.00 uur, 21.00 uur - 23.00 uur.

Programma “Kerkvenster” mei 2019
6 mei Vraaggesprek met Arie van den Andel over De hervormde gemeente Ede en duurzaamheid. 
 Lied van de week: ‘Jezus leeft en ik met Hem.’(NLB641). Column: Teunis Bunt.
13 mei Interview met Gerard van Winsum over Education support children Liberia. 
 Lied van de Week: ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ (NLB642). Column: Bram van de Beek.
20 mei  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week 
 inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Terwijl wij Hem bewenen.’ (NLB644).
27 mei Gesprek met Elly Croon en Tine Nijenhuis over Ervaringen in Lourdes. 
 Lied van de Week: ‘Zing ten hemel toe.’(NLB645). 
 Boekbespreking:Arie Romein over het boek ‘Breekbaar Halleluja’ door J.M. Abrahamse.

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. 

b. Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt houdt op 16 mei van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, zorg- en dienstencentrum Bethanië, 
Platteelhof 3, Ede. Thema: Passende vakanties voor mensen met dementie. Meer informatie op de website 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/alzheimer-trefpunt-ede.
Bellen kan met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en Christina van Uffelen, tel. 0318 - 689 999.

c. Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? 
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Zij kunnen u stap voor stap op de computer laten zien waar 
en hoe u uw reis kunt plannen. De inloopspreekuren zijn op 22 mei en 26 juni 2019 van 10.00 - 11.30 uur in       
Cultura, Molenstraat 45, Ede.

d. 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.

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


