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NIEUWE KANSEN
We herinneren ons allemaal Martin
Luther King. In het bijzonder ook zijn
speech “I have a dream”.
Martin Luther King was geen eenling,
maar vertolkte de stem van een
gemeenschap. Anno nu denk ik aan
de oorlog  in  Oekraïne:  vertolkt
Zelenski  in zijn toespraken tot
diverseparlementen ook niet de stem
van zijn volk?

Graag wil ik met u de volgende passage
uit “I have a dream” citeren:
Nu is het moment om de belofte van
democratie na te komen. Nu is het
moment om uit  de duistere en dorre
vallei  van rassenscheiding te trekken
naar het zonovergoten pad van raciale
gerechtigheid.  Nu is het moment om
alle kinderen van God een kans te
geven.

Wij krijgen anno 2022 vandaag en
morgen nieuwe kansen.
Ook de PCOB Ede staat midden in de
amenleving. We doen aan belangen
ehartiging, onderhouden contacten

met de gemeente Ede en organiseren
bijeenkomsten of activiteiten met de
mogelijkheid dat we elkaar ook
kunnen ontmoeten.
Nieuwe kansen  hebben  we  na  twee
jaren met corona. Terwijl ik dit schrijf is
het een heerlijke zomerse dag en is
het bestuur al weer bezig met de
voorbereidingen voor het najaar 2022.
Het geeft ons vreugde dat er vele
sprekers zijn die graag komen.

In  november van dit  jaar  bestaat  de
PCOB Ede 40 jaar en dat is een
feestelijke gebeurtenis.
Een werkgroep met Coby Gerritsen,
Bep Toering en Ale Sierksma gaat dat
feest voorbereiden. Het geeft ons
vreugde en een gevoel van
dankbaarheid. Niet om wie we zelf zijn
maar om het leven dat God ons
gegeven heeft.  We hopen  dat  u  die
kans aanneemt om dat met ons te
vieren.

Geeske Telgen-Swarts
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Colofon  & leden

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

LEDEN
Nieuwe leden
- mevr. I. B. Dragt

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

- dhr. J.M. Aarnoudse. Beiden van harte welkom.

Overleden - op 20 maart dhr. P. J. van Vliet
- op 15 februari dhr. M. C. Welling - op 21 maart dhr. A. Allersma
- op 25 februari mevr. D. G. M. Welling-Meulman - op 24 maart mevr. B. G. E. West-Buster
- op 4 maart mevr. H. H. Meeuwissen-Lankhout - op 3 april dhr. J. Koedood

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.

PFAU-TEC COMFORT-FM ELO

Elektrische driewielfiets. 
Uitgevoerd met een motor 
in voorwiel met display en
9,0 Ah accu, een stalen 
frame, lage, brede instap.

SITGO ALL ROUND

Een nieuw modern vervoer- 
middel dat o.a. gebruikt 
wordt als loopondersteuning
bij fietsangst, bij revalidatie 
en als shopper.

OOK MET ELEKTRISCHE 
ONDERSTEUNING LEVERBAAR!

VAN RAAM TAVARA BALANCE ELO

Een fiets met een nieuw vorm- 
gegeven frame met andere 
verhoudingen. De zitpositie is 
lager, de trapbeweging iets 
meer naar voren.

WWW.MAXSTEIN.NL

SLIJPKRUIKWEG 30, EDE - TEL: 0318 - 612154



PCOB AFDELING EDE 40 JAAR
We gaan feest vieren. PCOB Ede bestaat in november 40 jaar. Doet u mee?

Voorstellen nieuw bestuurslid - Bep Toering
Er is mij gevraagd om mij voor te stellen als nieuw bestuurslid lief en leed van de PCOB Ede.
Mijn naam is Bep Toering-Groeneveld en woon 47 jaar in Ede. Ik ben 2 jaar geleden lid geworden van de PCOB samen met mijn man, die helaas inmiddels is overleden.
Door corona hebben we elkaar niet kunnen ontmoeten. Graag wil ik mij inzetten voor leden bij jubilea, ziekte of die om een andere reden aandacht nodig hebben.
Hartelijke groet, Bep Toering
Rijk Tigelaarstraat 92, 6711 XN Ede, 0318 - 612699, 
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Wanneer? In november.

Hoe? Dat is nu nog een verrassing. In elk geval met een hapje en een sapje.

Met hoeveel leden? Dat willen we heel graag weten.

Waar en hoe grote zaal? Dat hangt er van af of u ook komt.

Daarom:
Lijkt het u leuk om het feest mee te maken? Geef u nu al op! Het is voorlopig. 
Definitieve aanmelding volgt later. Dat kan bij de commissie die het feest voorbereidt.
Stuur een mail naar: beptoering@gmail.com met de mededeling: ‘Ik kom alleen’ of ‘wij komen samen’.
Doe het vóór 10 mei.

U komt toch wel??!!

De jubileumcommissie
Coby Gerritsen, Ale Sierksma, Bep Toering

v.l.n.r. Ale Sierksma, Coby Gerritsen en Bep Toering



ledenaCtiviteiten

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
Voorlichting geven vinden we heel belangrijk in onze afdeling. Daarvoor geven we onder andere nieuwsbrieven uit en beheren we de website van de afdeling.
Om dat te kunnen blijven doen zijn we dringend op zoek naar iemand die PCOB Ede kan ondersteunen op het gebied van communicatie en/of voorlichting.
Wat vragen wij?
U schrijft berichten voor de nieuwsbrief en beheert de website
U verzorgt de communicatie rondom evenementen en nieuwsmomenten
Is dat iets waarvan u denkt dat zou ik kunnen doen of weet u iemand die dat (liefst vrijwillig) op zich zou kunnen nemen? Neem dan contact op met onze voorzitter Geeske Telgen Swarts,  tel. 06 14 10 16 28.
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LEDENACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag 16 mei 2022 - De wereld van glaskunst - Gerdi Rijkaart

Gerdi Rijkaart werkt al heel veel jaren met glas. Ooit gaf zij haar man voor zijn verjaardag een cursus glas-in-lood
maken cadeau. Voor de gezelligheid ging zij zelf ook mee en toen was zij verkocht. Zij schrijft:: “Na glas-in-lood
volgde tiffany. Beide technieken beheers ik uiteraard nog steeds, maar ik gebruik ze nauwelijks meer. De
basisvaardigheid van glas in vorm snijden komt echter nog steeds van pas.

Tegenwoordig houd ik me voornamelijk bezig met glas fusen - het samensmelten van glas
onder hoge temperatuur  in  een speciale oven.  Daar  ben ik  zo’n  acht  jaar  geleden mee
begonnen en in Kloosterhaar, het dorp waar ik tot voor kort woonde, heb ik veel mensen
meegesleept in mijn kielzog.

Het is de combinatie van handvaardigheid, techniek en creativiteit die het werken met glas
voor mij zo boeiend maakt. Je hebt een ontwerp in je hoofd, ziet het al helemaal voor je,
maar dan  is  de  vraag:  kan  het  ook?  Jarenlang  experimenteren,  uitproberen,  vallen  en
opstaan hebben me een hoop wijzer gemaakt, evenals de vele informatie die via internet te
vinden is, maar het blijft spannend.

Enkele voorbeelden van mijn werk zijn te zien op mijn website www.gerdisglaskunst.nl. Mijn werk is te koop en ik
werk ook graag in opdracht. Je betaalt hiervoor nooit de hoofdprijs, want ik ben en blijf hobby-kunstenaar. Mijn
grootste en mooiste beloning is als mensen kunnen genieten van wat mijn handen hebben gemaakt.

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.

Aanbod
Gerdi heeft drie werken gemaakt, waarop u kunt bieden. Het zijn:
1. Regenboogschaal, afmetingen ca. 40 x 20 cm. Bieden vanaf € 60.
2. Hersenspinsel, hoogte ca. 22 cm. Bieden vanaf € 80.
3. Violets are blue, afmetingen ca. 75 x 24 cm inclusief standaard. Bieden vanaf € 100.

Een  bod  op  één  of  meer  van  deze werken  kunt  u  doorgeven  aan
Jacomien Wijnbergen. Dat kan telefonisch 0318 - 61 90 39 of te mailen
naar jwijnbergen@upcmail.nl

Toewijzing op de ledenmiddag van
16 mei 2022. Aan het eind van de
ledenmiddag is er nog een korte
veiling van andere, kleinere werken
van Gerdi.
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b. Verslag ledenmiddagen

21 maart 2022 - Johannes Passion - Anton Kanis
Geeske opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Helaas is ds. Davy Hoolwerf ziek, maar gelukkig is Anton Kanis bereid
gevonden om deze middag iets te vertellen over de Mattheus-Passion.

Geeske houdt haar opening over het boek “ De moderne profeten”. Een
van deze  profeten is  Angela  Merkel.  In  dit  verhaal  staat  De Vrijheid
centraal. Juist in deze tijd weten en ervaren wij hoe belangrijk vrijheid is
en dat ons geluk daar mede van afhangt. Het was een prachtige
overdenking!

Daarna volgt de jaarvergadering. Veel leden van de PCOB zijn
afgelopen jaar overleden. En na het voorlezen van deze namen
hebben we hen
staande met een minuut stilte herdacht. De jaarvergadering is vlot verlopen, er waren geen toevoegingen,
de kascommissie kon het bestuur decharge verlenen en de vereniging heeft een positief saldo. Applaus
voor Jan Geels.
Daarna kwam de bezetting van het huidige bestuur aan de orde.  Jacomien en Herman blijven nog tot
november. Dan bestaat PCOB-Ede 40 jaar. Er is al een nieuw bestuurslid gevonden en dat is mevr. Bep
Toering.

Dan volgen er nog twee mededelingen: Van 4-8 april worden de seniorengames door Sportservice
geïntroduceerd. En voor het feest van de PCOB in november mag u ideeën aandragen.
Een commissie wat betreft de feestelijkheden is al benoemd: Coby Gerritsen, Bep Toering en Ale Sierksma.

Na de pauze met een gratis drankje kreeg Anton het woord. De Mattheus-Passion vertelt het lijdens- en
stervensverhaal van Jezus zoals het beschreven staat in het evangelie van Mattheus. Nergens ter wereld
wordt deze passie zo vaak opgevoerd als in Nederland. Het is de bekendste en de langste.
Op 11 april 1727, op Goede Vrijdag, vond de eerste uitvoering plaats. Bach veranderde er steeds iets aan.

De passie bestaat uit twee delen. Het eerste deel sluit af met de arrestatie van Jezus en het tweede deel
met de dood van Jezus. Na de uitvoering wordt er ook niet geklapt, iedereen verlaat stil het gebouw.

Bach heeft gebruik gemaakt van Recitatieven en deze verbinden de meer op muziek gerichte gedeelten en
vertellen een belangrijk  deel  van het  verhaal.  De zang bootst  daarbij  het  ritme en de melodie van de
gesproken taal na. Het is verhalend zingen. Recitatieven en aria’s worden door de solisten gezongen.

Daarnaast zijn er de koralen: herkenningspunten voor de luisteraars. Bij groepen
mensen: de discipelen/het  volk/de soldaten en de priesters wordt  er  door twee
koren gezongen, een dialoog dus.
In het openingskoor en het koraal aan het einde van het eerste deel kan er ook
sprake zijn van een jongenskoor. In de muziek(laag/hoog): en de zang klinken steeds
de emoties door van het verhaal: spot/bitterheid/paniek en haat.
Er is nog veel meer te vertellen over deze passiemuziek maar ik ben bang dat het
dan zeker te lang wordt. Ook Anton moest deze middag daarom veel improviseren.

Tine Neuman

11 april 2022 - De toekomst van de zorg - Kars Hazelaar
Geeske opent de vergadering met het lezen van Marcus 8:27 “Wie is Jezus” en een deel uit “I have a dream” van
Martin Luther King.

Kars Hazelaar bespreekt wat er landelijk in de ouderenzorg gebeurt èn wat de gemeente Ede kan doen.

In 2014 zei hij dat de verpleegtehuizen dicht kunnen om aandacht te vragen voor de toekomst. In 30 jaar is weinig
veranderd. Dat moet wel. Het aandeel ouderen in de samenleving zal verdubbelen. Het aandeel medewerkers
halveren.
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c. Programma juni 2022
datumonderwerp
15 juniafsluiting van het jaar met koffie en een film.
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Marktwerking past niet in de zorg. Dat is geen markt. In Ede zijn ongeveer 300
aanbieders, die bijna hetzelfde doen. De gemeente moet meer samenwerking
afdwingen. De huidige kostbare praktijk van aanbesteden moet ook anders.
Kiesvoorenkeleaanbiedersdiegoedpresteren.Datleidttotkwaliteitsverbetering.
Keuzevrijheid kan. Beter is te zorgen dat zorgmedewerkers je leefwereld kent.

De komende jaren moet  de ouderenzorg zich richten op mensen met een
kleine portemonnee.  Zelfredzaamheid moet  worden vergroot.  De gemeente
zou dat moeten stimuleren en faciliteren. Net als in Denemarken. Je krijgt hulp
als je meewerkt.  Anders niet.  Beeldbellen wordt  te weinig gebruikt.  Tablets
erbij geven kan dat verbeteren.

Voor aanpassing van woningen is meer geld nodig. Ede kan daarvoor in Den
Haag lobbyen.

Informatieverstrekking over zorg en wonen is gebrekkig. Alleen
Bethanië had die op orde. Er is één punt is nodig waarin die
informatie gecombineerd is te krijgen.

De arbeidsmarkt  is  in  beweging.  Banen in  andere  sectoren  gaan
verdwijnen. Dat biedt kansen voor de zorg. Aan verpleegkundigen
worden hoge eisen gesteld. De zorg spreekt al lang met
verzekeraars om helpenden en verzorgenden meer te laten doen.
Dat  kan  prima omdat het opleidingsniveau verbeterd is.
Verzekeraars richten zich te veel op risicobeheersing en te weinig op
de zorg zelf.

Hij besluit “PCOB, timmer aan de deur bij de
gemeente. Het is uw leven, het zijn uw huizen en wijken. Zorg dat de gemeente klaar staat en 
dingen voor u organiseert”.

De voorzitter bedankt Kars Hazelaar en Sanna Terpstra, de schrijftolk, voor hun bijdrage aan 
de geanimeerde bijeenkomst en sluit de bijeenkomst.

Herman Gerritsen

d. Dagtocht naar Abdij Egmond – We mogen weer!

Voor woensdag 29 juni 2022 hebben we samen met KBO Ede een reis georganiseerd. We gaan dan naar
Egmond Binnen. We bezoeken de Abdij en beluisteren Leo Fijen.

Ook hopen we nog tijd te hebben om Egmond aan Zee te bezoeken. De
dagtocht gaat alleen door bij voldoende belangstelling. U bent voor het
avondeten weer in Ede.

U kunt  zich tot  10 juni  a.s.  opgeven bij  ledenopgavepcob@gmail.com.
onder vermelding van “reis Egmond”. De dagtocht zal € 45,00 per persoon
kosten. Dat is inclusief koffie en gebak, lunch en rondleiding.
Meer informatie, ook over betaling in de komende nieuwsbrief.

De dagtocht is aangemeld bij de gemeente Ede als activiteit voor Ede doet Mee. Daarop is op het moment
van sluiten van de kopij nog geen besluit op genomen. In de volgende nieuwsbrief informeren wij daarover. Meer
over ”Ede doet Mee” leest u hierna bij Zorg, Inkomen en Wonen.

Ria Hordijk en Jacomien Wijnbergen
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i. 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
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e. 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.

f. Ledenvoordeel boek - Van Drie Engelen tot Driekoningen van Leo Fijen

Op ledenmiddagen kunt dit mooie boek van Leo Fijen Leo voor de bijzonder lage prijs van
€ 3,00 kopen.

g. Programma KBO-Ede

1. “Samen uit eten” : vrijdag 13 mei bij Villa Brutus aan het Museumplein en vrijdag 3 juni bij restaurant Bij de 
Toren, Eten & Drinken. Graag tijdig aanmelden voor samen uit eten bij Marja Ankoné, tel: 0318 62 00 31.

2. Leeskring: Op 12 april is de leeskring weer begonnen. We komen om de 6 à 8 weken bij 
elkaar. Wie interesse heeft kan contact opnemen met:

Neem contact op met Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31 voor aanmelding “Samen uit eten” en informatie over de 
leeskring. Kijk ook op website https://kbo-ede.nl.

h. Lief en Leed

Op 11 maart 2022 werd mevr. T.A. Hisken–van de Berg 100 jaar.
Ik ging bij haar op bezoek om bloemen brengen. Want het is toch bijzonder om die
leeftijd te mogen bereiken. Het werd een verrassend gesprek. Vanuit de PCOB
wensen wij haar alle goeds voor de komende tijd!

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

j. 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.

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.



Zorg, inkomen en Wonen
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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.
Meer info op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensgrenzen-voor-regelingen

NIEUW

b. Reizen met HALTETAXI

Haltetaxis is een vervoerservice op bestelling zonder vaste route van halte naar halte. In Gelderland kun je vanaf
elke bushalte naar een andere bushalte reizen. Belangrijke knooppunten buiten provincie Gelderland zijn
bereikbaar. Zoals de stations Zwolle, Deventer, Mook-Molenhoek, ’s-Hertogenbosch, Gorinchem, Rhenen,
Veenendaal, Goor, Bocholt (D) en Emmerich (D).

Voorwaarden
De reisafstand moet tussen de 2 en 15 kilometer zijn. En als de reistijd 20 minuten korter is dan de bus of trein. In-
en uitstappen kan bij een bushalte. Of bij speciale haltes op plekken waar geen lijnbus rijdt.

Tijden
De haltetaxi rijdt op tijden die aansluiten bij de openingstijden van het OV: maandag tot en met vrijdag van 06.00
tot 01.00 uur. Zaterdag, zondag en op officiële feestdagen van 08.00 tot 00.00 uur.

De haltetaxi sluit aan op de vertrek- en aankomsttijden van de bus of de trein op elke halte in Gelderland. Zo kan
je eenvoudig overstappen om je reis te vervolgen. De haltetaxi houdt er rekening mee dat jij je bus of trein moet
halen. Kom je uit de bus of de trein, dan staat de haltetaxi voor je klaar. Ook als de bus of de trein vertraging
heeft.

Voor wie?
Iedereen die zelfstandig kan en mag reizen met het openbaar vervoer, kan gebruik maken van de haltetaxi. Die
gebruikt personenauto’s en 8-persoons bussen. Voor mensen met een beperking zijn rolstoelbussen beschikbaar.
Het zijn allemaal electrische voertuigen.
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De haltetaxi neemt ook andere passagiers mee. De haltetaxi rijdt niet langer dan 15 minuten extra om andere
reizigers op te halen of af te zetten.

Bestellen
Je moet de haltetaxi vooraf bestellen. Bestellen kan straks eenvoudig met de reisplanner via de website
RRReis.nl/ haltetaxi, of via de 9292 app of via de telefoon 085-0046699. (lokaal tarief).

Betalen
Bij het bestellen van de haltetaxi kun je kiezen om de rit vooraf te betalen of in de haltetaxi. Vooraf betalen kan via
iDeal of creditcard. In de haltetaxi kan je betalen door te pinnen. Je kunt niet betalen met contant geld en/of een
OV-chipkaart

c. Maatjes voor mensen met dementie - Malkander

Mantelzorgers  zijn  soms dag  en  nacht  bezig  met  de  zorg  voor  een
partner, familielid of vriend(in) die aan dementie lijdt. Een hobby, koffie
met een vriend(in) of tijd voor jezelf zit er dan niet in, terwijl dat
broodnodig is om goed te kunnen ontspannen. Maatjes bieden met hun
ondersteuning uitkomst. Deze vrijwilligers komen een paar uur per week

op bezoek en bieden gezelschap aan de zorgvrager en ontlasten hiermee de mantelzorger. Maatjes doen
hiermee zowel de mantelzorger als de zorgvrager een plezier. Want als een maatje langskomt, betekent dat
tijd voor de mantelzorger en gezelligheid, extra aandacht en een ander gezicht voor de zorgvrager.

word ook Maatje
Wil jij het verschil maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Malkander zoekt gemotiveerde
mensen die, gezelschap willen bieden bij mensen met dementie die niet alleen kunnen zijn, affiniteit hebben
met de doelgroep, inlevingsvermogen hebben en betrouwbaar zijn. Je staat er als vrijwilliger uiteraard niet
alleen voor, casemanagers dementie bieden begeleiding bij het bezoekwerk. Daarnaast wordt een training
aangeboden door een casemanager dementie over dementie en worden er terugkombijeenkomsten geboden,
zodat je informatie, handvaten en tools hebt om zo goed mogelijk maatje te kunnen zijn.

meer informatie en aanmelden
Kijk op www.malkander-ede.nl voor meer informatie.
Voor aanmelden als vrijwilliger neem contact op met Judith Hoogeveen, coördinator Maatjes voor mensen met
dementie, via 0318-208080 of mail naar jhoogeveen@malkander-ede.nl

d. Mantelzorgwaardering aanvragen

Bent u blij met uw mantelzorger en wilt u graag iets terugdoen? Dat kan met de Mantelzorgwaardering van de
gemeente Ede. De waardering is een geldbedrag van € 100 als waardering voor de inzet. Voor maximaal twee
mantelzorgers. Ook als u in een instelling verblijft, kunt u voor uw mantelzorger(s) ook de Mantelzorgwaardering
aanvragen.

Aanvragen
U vraagt de mantelzorgwaardering digitaal aan bij de gemeente met uw
DigiD via www.ede.nl/mantelzorgwaardering Dit kunt u doen tot en met
31  december  2022.  Natuurlijk  mag  iemand  uit  uw omgeving  u  hierbij
helpen. Een zorgprofessional mag namens u ook een digitale aanvraag
indienen.

Lukt het u niet om digitaal aan te vragen? Dan kunt u op vrijdagochtend
hulp krijgen bij het aanvragen van mantelzorgwaardering bij loket DigiHulp
op het Werkplein, Raadhuisplein 1, Ede. Of bel via telefoonnummer 14
0318 naar de gemeente voor een papieren aanvraagformulier.

Daarnaast  kan  uw mantelzorger  ook  contact  opnemen met  Malkander  voor  mantelzorgondersteuning  via  de
volgende link: https://www.malkander-ede.nl/mantelzorg.aspx.
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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 mei 2022
2 mei Een tweegesprek met dhr. Jaap van Galen over “De 4 mei-herdenking in Lunteren”, 

Lied van de Week: “Liefde is licht opnieuw geboren”- NLB 636. Column: Bert 
Fredrikze.

9 mei Gesprek met dhr. Erik Rozeman over “Een weg naar het priesterschap.”
Lied van de Week: “Psalm 23 uit het Requiem van John Rutter”. Column: Jan Willem Nuis.

16 mei In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen 
uit kerk of samenleving. Lied van de Week: “Is niet muziek door U aan ons gegeven.” 
Column: Gerrit Flier.

23 mei Gesprek met dhr. Jan Kranendonk (dir. HGJB) over “Catechese vandaag: vormen en methoden”.
Lied van de Week: “Gij die de stomgeslagen mond verstaat”. Column: Kika IJsselmuiden.

30 mei Gesprek met dhr. Chris van Maanen over “Zijn ervaring met Oost-Europese jongeren en zijn 
betrokkenheid met Oekraïense vluchtelingen”. Lied van de Week: “Come down o Love 
Divine.” Boekbespreking: Arie Romein, over “De zijderoutes, een nieuwe wereldgeschiedenis”
door Peter Frankopan.

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

c. Alzheimer Café 
Ede

Het Alzheimer Café is voor mensen met dementie, hun partners, familieleden,
vrienden en andere belangstellenden. Elke derde donderdag van de maand behalve
juli en augustus. De zaal (in Cultura) is open vanaf 19.00 uur.

Het programma is van 19.30 - 21.30 uur. De toegang is gratis.

Voor meer informatie neem contact op met Richelle Welker, 
e-mailadres: r.welker@alzheimervrijwilligers.nl



Maanderweg 70, Ede
Tel. 0318 - 62 80 80

MAKELAARDIJ
HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN

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   •  I 

Uw grafische dienstverlener

Mensen waarvan je houdt
zijn goud waard

S c h a a p s w e g  7 7 ,  6 7 1 2  C C  E d e
T e l .  0 3 1 8  -  6 5 0  0 0 0  •  
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