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De levensfase van de ouderdom biedt 
voor velen de mogelijkheid terug te zien 
op het leven en anderen te laten delen in 
levenswijsheid. Tenminste als we senioren 
ook de gelegenheid geven om bijvoorbeeld 
hun talenten in te zetten.
Ik moest denken aan Kintsugi, de kunst 
van het lijmen met goud. Dat is een 
eeuwenoude kunstvorm ontstaan in Japan 
in de 15e eeuw. Als een vaas gebroken is, 
dan wordt hij gelijmd en het lijmvlak wordt 
geaccentueerd met goud. Dat maakt de 
vaas mooier dan hij ooit was…. De 
gedachte hierachter is, dat je breuken niet 
wegmoffelt, maar juist accentueert.

Je kunt Kintsugi ook toepassen op je eigen 
leven. Dan weet je dat de krassen op je ziel 
je ook een schat aan levenservaring mee 
kunnen geven en een gouden glans aan 
het leven kan aanbrengen. Nu we midden 
in de Corona crisis zitten denk ik aan de 
senioren, die veel hebben meegemaakt: 
een wereld oorlog, spanning in de wereld 
na de invasie van Afghanistan door de 
Russen, hongersnoden en natuurrampen, 

verdriet van elkaar niet meer ontmoeten 
en gebeurtenissen in het prive leven. 
Allemaal breuken of krassen op je ziel, die 
je moet incasseren. We kunnen dan 
gebruik maken van die ervaringen, mooi 
of verdrietig om het leven weer op te 
pakken.
Als PCOB Ede zijn we bevoorrecht met veel 
talenten. Dat willen we graag meer 
benutten: ik geef hier twee voorbeelden. 
We hebben een aantal leden gevraagd om 
een notitie te maken met een woonvisie 
voor ouderen, die op een later moment 
met alle leden wordt gedeeld. En we gaan 
de bemoediging vanuit de bijbel 
accentueren: in deze nieuwsbrief een 
eerste bijdrage van ons lid ds. Arie Romein. 
In volgende nummers andere leden.
Met onze ervaringen kunnen we tot Zegen 
zijn voor een ander. In gesprekken met 
ouderen merk ik ook het vaste geloof dat 
God aanwezig is en ons veiligheid geeft in 
de momenten dat we eenzaam zijn.

Geeske Telgen-Swarts
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Overleden

Op 10 september 2020 dhr. A. Buiter.

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

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN

a. Ledenbijeenkomsten

In november zal er in verband met de maatregelen om het corona-virus te bestrijden geen ledenbijeenkomst zijn. In de 
nieuwsbrief voor december hopen we u uitsluitsel te kunnen geven of de kerstviering op 14 december a.s. door kan gaan.

b. Informele bijeenkomst 22 september 2020

Op 22 september 2020 hielden we met ruim 20 leden een informele bijeenkomst met 
koffie, thee en gebak voor onze leden in Klein Zwitserland. Het was een geanimeerde 
bijeenkomst waarin nieuwe contacten werden gelegd en andere contacten werden 
onderhouden.

c. Lief en Leed

Op 16 oktober 2020 vierden de heer en mevrouw Schaap- van Harn dat zij 50 jaar getrouwd waren. 
Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

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.

Jacomien Wijnbergen

colofon, ledenmutaties, ledenbijeenkomsten en -activiteiten

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
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d. 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.

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

Leven in Coronatijd

1. Niels uit Wekerom

Het gaat niet goed met Nederland: het aantal coronabesmettingen stijgt en de verspreiding van het virus is moeilijk te 
stoppen. Vooral jongeren lijken bij de verspreiding een rol te spelen. Zelf ga ik zoveel mogelijk met mondkapje de winkels 
in, maar niet iedereen doet dat en houdt afstand.

Zo ging ik ook afgelopen zaterdag nog snel even boodschappen doen in Lunteren. Het stroomde van de regen, maar ik 
moest nog een pakje naar Oostenrijk sturen. Onherkenbaar achter mijn mondkapje stond ik klaar om bij de postbalie 9 
euro te betalen voor de postzegels, toen ik er achter kwam dat ik mijn portemonnee vergeten was. Ik vroeg toen: ,,Mag 
ik het pakje hier even laten? Dan kom ik zo terug om te betalen.”
,,Dat hoeft niet” zei een jongen van in de 20, die naast mij in de andere rij stond. ,,Ik betaal mijn boodschap en die 9 euro 
van u er bij”. We keken allemaal verbaasd. Ik dacht nog: is dit candid camera? Ik vervolgde met ,,je kent me niet en ik kan 
het best betalen hoor”. ,,Nee”, zei hij ,,Ik vind het gewoon leuk om dat vandaag te doen”. De rij achter mij werd groter en 
verbazing alom. Ik vroeg nog ,,Hoe heet je dan en waar woon je?” ,,Ik heet Niels en zo is het goed…..”
Ik bedankte hem en zei: ,,Wat leuk, het lijkt wel Sinterklaas hier”. Buiten gekomen rende de jongen door de regen weg. Ik 
riep hem nog na: ,,Niels en verder? Je achternaam?”. Ik hoorde alleen nog maar ,,Niels uit Wekerom” in de verte ... en weg 
was hij. Ik moest denken aan de berichten in de krant: jongeren feesten, jongeren houden geen rekening met ouderen, 
jongeren maken het centrum onveilig.
Maar ik heb ook anders gemerkt: jongeren hebben karakter, jongeren hebben gevoel voor humor en jongeren maken je 
blij. Ik zag zaterdag tussen al die regen en somberte heel echt de zonneschijn doorbreken: ik was blij met Niels uit 
Wekerom!

Geeske Telgen-Swarts

2. Een nabij leven

Je zult wel met me eens zijn dat we een spannende tijd beleven. Nooit eerder zo meegemaakt. 
Een gevaarlijk virus waart rond en belemmert ons gewoon te leven als altijd. Je voelt je 
opgesloten, bijna gevangen in je eigen huis. Als je naar een winkel gaat moet je zo’n masker 
opzetten. Dat zit bepaald niet prettig. Maar je moet…. En hoe lang nog?

Het ergste is dat je niet aangeraakt mag worden. Men mag niet ‘nabij’ zijn: geen kus, geen 
schouderklopje, geen omhelzing. Zelfs niet van je eigen kinderen. Ik voel me er best ongelukkig 
bij. Jij kent dat gevoel vast ook. Wie kan je een beetje moed geven?
Die bemoediging lijkt er niet te zijn.
Toch is die er wel. Wie bij de Bijbel leeft en goed luistert mag weten: de HEER, die is nabij. Jesaja 
zei het al: “Hij is een God van nabij.” Toen Jezus terugging naar zijn Vader beloofde hij zijn 
volgelingen: “Zie, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.”
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten & Zorg en wonen

ZORG EN WONEN
a. 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 hieronder. Meer info op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/
inkomensgrenzen-voor-regelingen.

Blad1

Pagina 1

130% (netto) inkomensgrens en de vermogensgrens per 1 juli 2020

Soort huishouden Vermogensgrens vanaf AOW-leeftijd

€ 12.450 € 1.868 € 1.495 € 1.985

€ 12.450 € 1.868 € 1.495 € 1.985

€ 12.450 € 1.308 € 1.046 € 1.463

U woont alleen € 6.225 € 1.308 € 1.046 € 1.463

* De bedragen zijn netto, zonder vakantiegeld.

* Vermogen is bijv. spaargeld, maar ook een dure auto of een eigen woning.

* Woonkosten: als u huur of hypotheekrente betaalt.

* Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet op te tellen  bij uw inkomen

(bron: gemeente Ede)

21 jaar tot
AOW-leeftijd

met
woonkosten

21 jaar tot
AOW-leeftijd

zonder
woonkosten

U woont samen of
bent gehuwd
zonder  kinderen

U woont samen of
bent gehuwd met

kinderen

U woont alleen
met uw
minderjarige
kind(eren)

Christus is vlakbij, ook al zien we Hem niet. Er is een verbindingslijn met Hem door Zijn Geest. Dat probeer ik mij telkens 
te binnen te brengen. Als een belofte, een waarheid die ook voor mij geldt. Mag jij ook doen.
“Alle dagen” , zegt Jezus. Dus ook die dagen waarop je je alleen voelt, pijn hebt, de zorg je naar de keel vliegt. Ook zo’n 
coronadag. Weet dit: Christus is vlakbij.
Zeker, Hij is bij ons in de kerk, in een woord, een lied, een preek, brood en wijn bij het avondmaal. Maar ook thuis, in je 
kamer, wat dieper gaat: in je hart. Hij is nabij. Als ik dat besef word ik rustig. Kan ik de dag aan. Hij is nabij, ook als je het 
niet voelt is Hij er toch. Geloof dat!
Ooit hoorde ik een collega preken over het geloofsleven van een christen. Hij noemde dat ‘een nabij leven’. Dat raad ik 
jullie allen aan: blijf dicht bij de HEER. Dan is het goed. Wat er ook gebeurt.

Ds. Arie Romein

3. Wandelroutes omgeving Ede

In deze moeilijke tijd is in beweging blijven belangrijk. Dat kan onder 
andere door wandelen.

Bijvoorbeeld door een rondje Kernhem. Het hiernaast geplaatste 
kaartje geeft een indruk hoe de route er uitziet. 
Deze en veel meer wandelingen kunt u vinden u op de website https://
www.geografischwandelen.nl. Daar vindt u ook interessante informatie 
over de route en de omgeving waarin u wandelt.
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Zorg en wonen  & voa’s

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

b. Onafhankelijke ondersteuning van inwoners (OIO)

De WMO verplicht gemeenten om te zorgen voor ondersteuning van burgers, die hulp vragen. De gemeente Ede heeft 
dit jaar daarvoor een visie opgesteld. Deze visie gaat er vanuit dat er ondersteuning moet zijn voor die groep mensen die 
niet zelf en/of met behulp van hun eigen netwerk een passende oplossing vinden voor hun hulpvraag. De inwoner is 
daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat Ede het niet over cliëntondersteuning heeft, maar over inwonersondersteuning. 
Het Rijk heeft Ede hiervoor als koploper aangemerkt. Zij krijgt daarvoor eenmalig ruim € 380.000 van het Rijk. Een 
positieve ontwikkeling. De gemeente en Stimenz, de organisatie die  Ede heeft geselecteerd om de inwonersondersteuning 
te verzorgen, werken het koploperschap uit. COSBO staat op zich positief tegenover deze ontwikkeling.  Mits daarover 
goede afspraken kunnen worden gemaakt zullen ook de in Ede actieve vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van o.a. 
PCOB Ede hierbij een actieve rol vervullen.

Onlangs stelde de gemeente de Beleidsregel toegang WMO en Jeugdhulp Ede 2020 vast. Uiteraard nam COSBO daar 
kennis van. Een van de problemen bij cliëntondersteuning is dat deze ondersteuning moeilijk bekend is en wordt bij 
mensen die het nodig hebben.  
Wij vinden het jammer dat onafhankelijke cliëntondersteuning in de Beleidsregel wel als algemene voorziening wordt 
genoemd maar overigens nergens in de Beleidsregel terugkomt.
COSBO vindt het in lijn met het koploperschap liggen om elke cliënt, die zich meldt bij de gemeente voor hulp,  aan te 
raden om zich te laten bijstaan door onafhankelijke cliëntondersteuning (oio). Dat kan eenvoudig door een flyer te 
overhandigen die specifiek op de hulpvraag en/of de doelgroep is gericht. Dus een flyer voor senioren en een andere 
voor jeugd etc.

Tenslotte viel het op dat de onafhankelijke cliëntondersteuning ook ontbreekt in het recent aan de gemeenteraad 
aangeboden “Beleidskader transformatie sociaal domein 2020”.

COSBO heeft daarom aan de gemeente gevraagd:
1. vul de Beleidsregel aan met een bepaling dat een inwoner die klopt op de toegangsdeur van de gemeente voor 
 individuele hulp wordt gewezen op het belang van ondersteuning;
2. vul het “Beleidskader transformatie sociaal domein 2020” aan met een hoofdstuk over het belang van onafhankelijke
 inwonersondersteuning en hoe Stimenz dat in opdracht van de organiseert.
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INFORMATIE
1. Rijbewijskeuringen 75-plus

Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs
Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met 
een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 1 juni 2021. 
Iedereen, die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt 
persoonlijk bericht van het CBR.
Tot wanneer kunt u blijven rijden? U kunt met een verlopen rijbewijs 
blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan uiterlijk tot één 
jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.

Extra coulance
In verband met corona maatregelen geldt er een extra coulance: De 
Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle 

Nederlandse rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 verlopen, met negen maanden te 
verlengen. Wanneer u 75 jaar of ouder bent en een tijdelijke verlenging van het rijbewijs heeft, kunt u door dit Europese besluit 
ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.

Geldt de regeling ook voor u?
De regeling geldt voor u in de volgende situatie:
- u bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt en
- u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt en.
- uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig.

Wanneer geldt de regeling niet?
- u heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep of
- u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment niet mag rijden. 
 Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard hebben of
- het CBR heeft u een maatregel opgelegd of
- u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is.

Hoe weet ik of ik in de regeling val?
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling 
valt. En wat de vervolgstappen zijn.

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.

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 € 37,80. 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 plaats in Coachhuis, 
Galvanistraat 1, 6716 AE 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. Regelzorg. 

U moet eerst een afspraak maken aanmelden op https://www.regelzorg.nl/
rijbewijs-keuringen of bellen met 088-232 33 00. De keuringen vinden plaats in 
huisartsenpraktijd Van Etten, Hogeweg 21, 6721 VD  BENNEKOM. Kosten volgens 
website € 50,00 voor rijbewijs BE.

informatie
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2. Ede FM

Programma’s elke maandagavond
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
 Herhaling: zondag 9.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
 Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, 
 Anton Kanis en Daan Laban. 
 Herhaling zondag 11.00 en 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, 
 Carin Modderkolk, Maty Romein. 
 Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

Programma’s kerkvenster
2 november Gesprek met Ria Scheltens over “Godsdienstonderwijs op openbare scholen”.
 Lied van de Week: “Onder de hoede van de hemel” Columnist: Jolanda Nooteboom
9 november Interview met Wim Drost over zijn boekje “Met de bakfiets naar Canada”. 
 Lied van de Week: “Wat mensen doen, wat mensen zijn”. Columnist: Gert Visser.
16 november In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur in kerk en samenleving. 
 Lied van de Week: “Elke korrel goudgeel graan”. Column: Cora Otter.
23 november Gesprek met Nicolette van Essen over “Het Leger des Heils”. 
 Lied van de Week: “God zal met je meegaan”. Column: Arnold Versteeg.
30 november Gesprek met Johan Snel over “Abraham Kuyper en zijn invloed op het christendom in Nederland”. 
 Lied van de Week: “Een loflied voor de Heer - psalm 147” uit Psalmen voor Nu. Boekbespreking.

EDE FM 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.

4. Digitalisering en u

Nog steeds zijn er 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen.

Daarom pleit KBO-PCOB er steeds voor om ook de traditionele communicatievormen in ere te houden. Het is van groot belang 
dat zaken zoals acceptgiro’s en de blauwe envelop in stand gehouden worden. Het is belangrijk dat ook de groep mensen die 
niet mee willen of kunnen doen toch bediend worden door de overheid.

We zijn niet tegen digitalisering van belastingdiensten, maar we willen wel goede alternatieven voor mensen die niet of minder 
digitaal vaardig zijn. Niet alleen ouderen; denk aan mensen die om financiële redenen of door een ziekte niet met een computer 
kunnen werken.

Digivaardig
Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Zo moeten zij steeds vaker hun zorg en 
ondersteuning online regelen. Digitale basisvaardigheden zijn hiervoor nodig.

informatie

3. Ervaar het Openbaar vervoer

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.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen 
werkt? Wilt u meer weten over de Corona maatregelen in het OV of juist informatie over 
een passend abonnement als u vaker wilt reizen? Bezoek dan het inloopspreekuur.

Wanneer: woensdag 25 november en 16 december 2020 
Waar: Cultura, Molenstraat 45, Ede
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
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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

In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 
ruim 2000 ouderen dat KBO-PCOB liet uitvoeren. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden 
missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte 
foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld 
van een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft regelmatig problemen.

Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De 
helft denkt dat dit steeds moeilijker wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment komt waarop 
ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet 
meer in staat zullen zijn om online te gaan.

De politiek moet de internetpositie van senioren goed in ogenschouw nemen en zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, 
vindt KBO-PCOB. Zeker ook gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Dat 
zorgt bij velen voor een onwenselijk gevoel van vervreemding en kennisachterstand. KBO-PCOB staat een samenleving voor, 
waarin digitaal en analoog elkaar niet uitsluiten maar hand in hand gaan. Een hele uitdaging voor ons allemaal.

informatie


