
1Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    november 2021

“Van U is de toekomst” was het thema 
van de startzondag in de verschillende 
kerken dit jaar. Ons voortbestaan als 
individu, als kerk, als samenleving, als 
aarde, maar ook als PCOB Ede, hangt 
niet alleen van onszelf af. We kunnen 
leven vanuit het vertrouwen dat het 
eens allemaal goed zal komen, maar 
we moeten ons ook in dat vertrouwen 
inzetten om te doen wat we kunnen. 
Onze talenten gebruiken.

De kerken mogen weer open en een 
iedere kerk vult het op zijn eigen 
manier in. De meeste kerken hebben 
nog het aantal zitplaatsen beperkt. 
Veel mensen zijn ook nog aarzelend in 
de kerkgang. De bezetting in de kerken 
is nog niet zoals die voor de corona 
was.

Als bestuur van de PCOB Ede waren 
onze verwachtingen hoog gespannen 
bij de eerste bijeenkomst van dit 
seizoen: wie zouden we kunnen 
begroeten? Aarzelend en ook blij 

konden we met een 25 tal leden de 
eerste bijeenkomst van dit seizoen 
hebben. En wat was het fijn samen te 
zijn met een mooie presentatie.
 
We merken dat corona veel op zijn kop 
heeft gezet. We zijn sociale wezens en 
weten dat het goed is er eens uit te 
zijn. Een klein gebaar, een vriendelijk 
woord naar elkaar doet een ieder goed 
en dat soort dingen kunnen zelfs 
gevoelens van eenzaamheid verdrijven. 
Het samen zijn kan ons als leden 
verbinden en doen opbloeien. Ik spoor 
u graag aan: aarzel niet. We hebben 
weer veel boeiende sprekers 
uitgenodigd. En even koffie drinken 
met elkaar is mogelijk aan tafel. 
Niemand minder dan Leo Fijen zal ons 
op 8 november 2021 vertellen hoe we 
elkaar kunnen helpen en hoe het 
geloof een steun in onze rug kan zijn in 
goede en in slechte tijden. Wij hopen u 
te ontmoeten.

Geeske Telgen-Swarts
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LEDEN
Nieuwe leden
- dhr. A. Homan en mevr. D. Homan-de Klein
- mevr. M. M.Pereboom-van den Bosch
- dhr. C. J. Kromhout en mevr. A. Kromhout-Mulder
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden
- op 2 september dhr. D. de Klein.

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.

Huwelijksjubilea
In de afgelopen maanden hebben twee echtparen hun 60-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Het zijn:
- op 6 juni de heer A. Allersma en mevrouw N. G. Allersma-Roffel
- op 7 september de heer E. van Voorst en mevrouw H. E. van Voorst-van Roekel

Op 28 september 2021 waren Anton en 
Elly Kanis 50 jaar getrouwd.

Allen van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum. We wensen jullie nog veel 
mooie en gezegende jaren toe.

mevr. & dhr. Van Voorst

Anton & Elly Kanis

LEDENACTIVITEITEN

a. 8 november 2021 De kracht van rituelen als je ouder wordt - Leo Fijen
Op maandagmiddag 8 november 2021 hoopt Leo Fijen gastspreker te zijn voor zowel de PCOB en KBO leden uit Ede.
De kracht van rituelen als je ouder wordt en nog steeds met corona beperkingen te maken hebt. Dat is de titel van 
de lezing van Leo Fijen die juist inde coronacrisis heeft nagedacht over de kleine rituelen om het leven leefbaar te 
houden.

Voorzitter
Geeske Telgen
Molenparkweg Oost 14
6741 ZS  Lunteren
0318 - 48 70 46 
geeske.telgen@planet.nl

Secretaris
Herman Gerritsen
Kraatsweg 18, 6712 DB  Ede
0318 - 61 24 99 
ede@pcob50plus.nl

Activiteiten
Ria Hordijk
Dorpsstraat 23a
6731 AS  Otterlo
06 - 17 67 43 19
hordijk4@gmail.com

Lief en leed
Jacomien Wijnbergen
Graaf Bentincklaan 6, 6712 GT  Ede
0318 - 61 90 39
jwijnbergen@upcmail.nl

Penningmeester 
en ledenadministratie
Jan Geels
Amsterdamseweg 73, 6712 GH  Ede
0318 - 65 57 12
jgeels@telfort.nl

Website
www.pcob.nl/uw-afdeling/Ede

Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54

Colofon & leden
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Hoe begin je de dag, wat betekent de maaltijd, waar is een heilige ruimte, wanneer 
ben je in de schepping, in hoeverre ben je gastvrij, waar kun je anderen nog ontmoeten, 
wat doe je om de verbondenheid met kinderen kleinkinderen of vrienden te ervaren, 
hoe sluit je de dag af. Dit zijn allemaal kansen en momenten om tot leven te komen, 
ook als dat leven aan beperkingen onderhevig is. Leo Fijen gaat nader in op 10 rituelen 
die hem dierbaar zijn in deze tijden en die hem tot leven brengen.

Leo Fijen
Leo Fijen is een Nederlands historicus en journalist. Hij is sinds 2014 hoofdredacteur 
journalistiek en levensbeschouwing van KRO-NCRV. Tot eind december 2015 was hij 
hoofd van de omroep RKK. De RKK is met het ingaan van de nieuwe medialicentie        
in 2016 opgegaan in KRO-NCRV. Fijen is presentator van het KRO-programma 
Geloofsgesprek, iedere zondagochtend, voorafgaand aan de eucharistieviering.

Plaats en tijd
De middag begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.45 uur, een schrijftolk is aanwezig.
Plaats is “De Kei”, Peppelensteeg 12 6715 CV  Ede.

b. Ledenmiddag 22 november 2021 – Het Universum in Verwondering - Gert Gerbrands

De heer Gerbrands schreef ons in verband met zijn presentatie het volgende.

Rond de 60-er jaren begon mijn interesse naar wat aan het firmament te zien was. Een heldere ster die later 
de planeet Venus bleek te zijn, een vage oplichtende gordel in de toen nog donkere hemelkoepel: onze 
Melkweg! En al die duizenden sterren met die sterrenbeelden die ik vanuit een simpel boekje ging leren 
herkennen. Pas later begreep ik dat als amateur nog veel te ontdekken was en vooral ook vanuit de 
wetenschappelijk kant.
Maar zoals dat bij menigeen gaat slokte studie, gezin en beroep veel van de schaarse vrije tijd op en schoot 
het sterrenkijken er al gauw bij in.
Pas na mijn pensionering in 2011 pakte ik mijn sterrenhobby en het waarnemen weer op en sloot mij aan bij 
de sterrenvereniging Astra Alteria (www.Astraalteria.nl). Op een paar avonden in de wintermaanden wordt 
daar gezamenlijk waargenomen, onderwerpen besproken, lezingen en presentaties gehouden. Daarbij was 
er altijd belangstelling van publiek waaraan ik mijn opgedane kennis mocht overdragen. En natuurlijk waren 
er de nodige telescopen.
In de loop van afgelopen jaren mocht ik diverse presentaties samenstellen met onderwerpen als -ons 
zonnestelsel, -het universum, -de maan, -Mars, -wat 
te zien aan de sterrenhemel, -schepping of evolutie 
en -telescopen. Ik gaf ook diverse lessen aan 
brugklassers van Het Marnix college in Ede.
Zo is mijn kennis en waarneemervaring de laatste 
jaren gegroeid en geef die graag aan u door.
Ik hoop daarbij op een interactieve presentatie “Het 
Universum in Verwondering” waarbij uw vragen 
natuurlijk welkom zijn.

Gert Gerbrands

Plaats en tijd
De ledenmiddag op 22 november begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.45 uur, 
een schrijftolk is aanwezig. 
Plaats is “De Open Hof”, Hoflaan 2, Ede.

Vervoer
Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? Neem dan contact op met mevr. Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19.

ledenaCtiviteiten
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Coronamaatregelen beide bijeenkomsten
De coronapandemie is nog niet voorbij. Het virus waart nog steeds rond en nog steeds worden veel mensen 
besmet. We willen heel graag weer bijeenkomsten organiseren. De veiligheid en de gezondheid staan daarbij 
voorop. Zeker omdat onze leden en andere bezoekers tot de kwetsbare groepen behoren. Ook erg belangrijk is 
ruimte voor onderlinge ontmoeting tijdens onze bijeenkomsten. Daarvoor hebben we als bestuur en leden, ook 
voor elkaar, een grote verantwoordelijkheid. Dit alles binnen de geldende overheidsregels. Ons standpunt is 
gebaseerd op de maatregelen zoals die medio september golden.
 
Daarom hebben we er voor gekozen dat de middag toegankelijk is als u
1. een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs heeft of
2. een negatief testresultaat kunt laten zien. U kunt zich gratis laten testen bij Covidia Nederland b.v., 
 Voltastraat 5j te Ede. U moet daarvoor een afspraak maken op de website afspraak.testenvoortoegang. 
 Als evenementtype geeft u aan overige binnenactiviteit.
3. U kunt bellen met 0800-1351 voor de coronatest. Houd dan uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
 U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. 
 Het telefoonnummer is 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

ledenaCtiviteiten

c. Verslag ledenmiddag 20 september 2021

Onze voorzitter, mevrouw Geeske Telgen heette iedereen van harte 
welkom. In haar opening stond “De Toekomst” centraal. Wat verwachten 
wij in deze tijd, waarin zoveel zorg is over klimaat/verdeeldheid/
vluchtelingproblematiek. Maar Jezus deed in zijn tijd, goede dingen in vol 
vertrouwen. Haar oproep aan ons is daarom: bemoedig elkaar daarin.

Daarna kwam de Algemene Ledenvergadering aan bod. Dit gedeelte van 
de vergadering verliep in hoog tempo. De leden die er waren, konden decharge verlenen wat betreft de 
jaarrekeningen van 2019 en 2020 en tevens van de begrotingen over de jaren 2020 en 2021.
In de nieuwe kascommissie is dhr. Jos Vervoort benoemd. Zo ook werd de hoogte van de contributie goed 
gekeurd en met algemene stemmen is Ria Hordijk als nieuw bestuurslid benoemd en is de bestuurstermijn 
van Jacomien Wijnbergen en Herman Gerritsen verlengd tot 30 juni 2022.
Tot slot zijn de leden herdacht die ons in afgelopen tijd ontvallen zijn. Geeske heeft iedereen bij name 
genoemd en daarna hebben wij staande een minuut stilte in acht genomen.

Daarna was het woord aan de Edese natuurfotograaf Fred van Wijk, die een presentatie hield over de Herfst 
in Zweden en daarna van de Veluwe.
In augustus 2020 is hij naar Noord Zweden gereisd en met de auto heeft hij, op een leuke manier, in een 

week tijd 2500 km. noordwaarts gereden. Hij overnachtte in zijn auto of op de 
parkeerplaats in zijn tent naast de auto. Daarna is hij met een helikopter naar het 
Nationaal Park Sarek gebracht en daar heeft hij een week rond gewandeld. Hij heeft 
prachtige natuuropnamen aan ons laten zien. Hoe noordelijker je komt in september, 
hoe meer de herfstkleuren zichtbaar zijn en hoe meer de nachtvorst al aanwezig is. Het 
water in de rivier kun je drinken, zo schoon is het.
Bovendien waren er prachtige foto’s van Kraanvogels, elanden en korhoenders. Als de 
20.000 kraanvogels in de lente terugkeren uit het Zuiden is er feest in Zweden. Tot slot 
was er een heel mooi klankbeeld met bijpassende muziek.

Helaas was de tijd tekort om uitgebreid over de Veluwe te vertellen. Wel heeft hij 2 prachtige klankbeelden 
over de dieren en de natuur rond Ede vertoond. Allerlei mooie bloemen, struiken en bomen in verschillende 
seizoenen. IJsvogeltjes, dassen in hun dassenburcht, eekhoorntjes, wilde zwijnen, allerlei uilen, reptielen, 
edelherten, de ene foto was nog indrukwekkender dan de andere.
Op onze hei leven nachtzwaluwen en in het zuiden van ons land is tegenwoordig de bijeneter aanwezig.    
Wat een prachtige vogel!

U hebt iets gemist als u er niet was, het was een zeer interessante middag.

Tine Neuman
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d. Koffiemiddagen

In de afgelopen maanden hebben we voorzichtig elkaar weer kunnen ontmoeten. Op het terras van Klein 
Zwitserland mochten we ongeveer 10 mensen verwelkomen en het was gezellig. Er werd gepraat over van alles en 
nog wat, onder het genot van koffie/thee en gebak. Klein Zwitserland bood ons gastvrij onderdak en zo konden we 
buiten zitten of soms onder dak. Nu de dagen weer korter gaan worden en het onzeker is of we in de komende 
maanden nog buiten kunnen zitten hebben we een andere locatie gezocht voor de koffiemiddagen.

Op de woensdagmiddagen 3 november en 1 december 2021 willen we jullie graag ontmoeten in De Bosrand, 
Bosrand 28 te Ede. Vanaf half 3 is er koffie of thee en zal Ria Hordijk u allen weer graag ontmoeten. 
De koffie en thee zijn voor eigen rekening.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd. U hoeft zich niet meer aan te melden. Wel vragen we u uw vaccinatie- of 
herstelbewijs of een negatieve testbewijs te laten zien. Zie de info daarover hierboven.

We hopen u dan te ontmoeten voor een gezellig samenzijn.
Hebt u vervoer nodig, bel 06 17674916. 
Neemt u wat kleingeld mee, dat maakt het afrekenen voor de koffie e.d. gemakkelijker.

Ria Hordijk

f. Lief en Leed

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.
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

e. Programma december 2020 en januari 2021

13 december Kerstviering   ds. Anne Verbaan
17 januari  nog niet bekend  René Verhulst

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.
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i. Regio West Veluwe en Vallei

Op 6 oktober was er een vergadering van de PCOB-regio Veluwe en Vallei waar ook onze afdeling deel uit maakt.

1. ontwikkelingen PCOB en KBO landelijk

In die vergadering was Willem Nuis, voorzitter van PCOB landelijk aanwezig om een toelichting te geven hoe 
het verder gaat met de samenwerking tussen KBO en PCOB. Hij vertelde daarover het volgende.

Als voorzitter legt hij de prioriteit bij de focus op de toekomst. Unie KBO en PCOB zijn de twee organisaties 
met een christelijke oorsprong met een eigen identiteit. Toen hij als bestuurslid aantrad bestond het bestuur 
van PCOB nog uit drie leden en het bestuur van Unie KBO nog uit één lid. Voor het bestuur PCOB worden 
nog 3 nieuwe leden gezocht. Daarvoor is een searchburo ingeschakeld..

De Unie KBO heeft nu een nieuw bestuur gekregen. Het is de verdienste van het ene bestuurslid van de Unie 
KBO en Marcel Sturkenboom dat de Unie niet uit elkaar is gevallen na het vertrek van KBO Brabant.

Indringend hebben de besturen elkaar gevraagd of het mogelijk is elkaar weer te vinden.
Fuseren van KBO en PCOB is niet gelukt. Gelukkig hebben zij elkaar gevonden in een lichte federatie waarin 
zal worden samengewerkt met behoud van de eigen identiteit. De drive is er om toekomstgericht aan het 
werk te gaan en het negatieve tij te keren. De nieuwe directeur zal die visie moeten delen en daarmee aan 
de slag moeten gaan. Voor de realisatie van de lichte federatie hebben beide partijen een 
Samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een periode van 4 jaar. Aan het begin van het 3e jaar zal 
een evaluatie beginnen.

De besturen stimuleren samenwerking op afdelingsniveau. Waar kan men elkaar vinden met behoud van 
ieders identiteit. Als voorbeeld noemt het Nijkerk waar KBO en PCOB met elkaar voor vier jaar een 
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Het bestuur zal geen belemmeringen opwerpen als men 
elkaar op afdelingsniveau vindt.

Landelijke problemen moeten landelijk worden aangepakt. Daarover is veel informatie te vinden in de 
nieuwsbrieven. De afdeling Barneveld heeft aandacht gevraagd voor de problematische financiële situatie 
van ouderen. Hieraan is in de digitale nieuwsbrief een artikel gewijd. Het zou goed zijn als meer PCOB-leden, 
daar kennis van nemen.

Wanneer afdelingsbesturen schriftelijk of op een andere manier contact opnemen met het bestuur, krijgen 
zij daarop antwoord.

Op een vraag welke concrete maatregelen er worden genomen om de financiële situatie van ouderen te 
verbeteren antwoordt hij dat in het overleg met het kabinet en de ministeries nu heel veel wordt 
doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

2. Perspectief voor de toekomst

In vrijwel alle afdelingen is er sprake van teruglopende ledenaantallen en moeilijkheden om nieuwe 
bestuursleden te vinden. Edward Niessen, landelijk consulent, vertelde over een aantal projecten in het land 
om die trend te keren. Er komen o.a. binnenkort pilots voor ledenwervingscampagne. U hoort en leest er 
binnenkort meer over.

3. Afdelingsreglement

PCOB landelijk werkt aan een nieuw afdelingsreglement. Dat is nodig door nieuwe wetgeving voor Goed 
besturen. Binnen verschillende afdelingen is er zorg dat nieuwe reglement een keurslijf gaat worden.

Willem Nuis deelde mee dat afdelingen daarover geen zorgen hoeven te hebben. Goed besturen van de 
afdelingen is al heel lang een vereiste. Vorige week is in de Ledenraad ook dit onderwerp behandeld. PCOB 
wil maximale flexibiliteit voor de afdelingen. Het moet een leidraad zijn, een middel voor goed bestuur, geen 
keurslijf.

ledenaCtiviteiten
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ZORG, INKOMEN EN WONEN

a. Voorkom toenemende financiële uitzichtloosheid kwetsbare 55-plusser

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan 
in opdracht van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. Zij pleiten 
voor maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwetsbare jonge senioren financieel wordt ontzien en 
worden gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demissionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van 
(en compensatie bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge senioren aantasten, de drempel 
moeten verlagen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid en de 
kostendelersnorm moeten afschaffen.

147 duizend lage inkomenshuishoudens van 55-65 jaar
Op dit moment heeft iets meer dan 10% (meer dan 147 duizend huishoudens) in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 
jaar een laag inkomen (in 2019 € 1090 netto per maand voor een alleenstaande en € 1530 voor een paar zonder 
kinderen). De meeste (bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met 
schulden, een lage opleiding of een niet-westerse migratieachtergrond. De seniorenorganisaties maken zich 
zorgen over de weinig rooskleurige perspectieven van jonge senioren die jarenlang van een gering inkomen 
moeten rondkomen.

Stop de financiële kwetsbaarheid
Het aandeel lage inkomenshuishoudens onder 55-65-jarigen is in de periode 2015-2019 gestegen van 9,4% naar 
10,3%. Voorkomen moet worden dat een steeds grotere groep jonge senioren in armoede terecht komt. Als zij al 
vanuit een kwetsbare positie de AOW in gaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te 
vangen. Daarnaast hebben financiële kwetsbaarheid en armoede grote 
impact op de gezondheid van mensen en hun mogelijkheden om aan de 
samenleving deel te nemen. Op termijn leidt niets doen aan toenemende 
financiële kwetsbaarheid alleen maar tot hogere kosten voor de 
samenleving als geheel.

Hoge uitkeringsafhankelijkheid bij ongunstige ontwikkeling uitkeringshoogte
Uit het onderzoek over 2019 blijkt verder dat ca. 24%)van de jonge senioren 
een uitkering heeft. Dat is fors te noemen. De afgelopen jaren heeft de 
doorwerking van fiscale maatregelen geleid tot lagere uitkeringen en dit 
zal de komende jaren mogelijk zelfs versterkt zo doorgaan. Op die manier 
dreigt het aantal mensen dat in armoede terecht komt alleen maar te 
stijgen. Daarnaast is als gevolg van de zogenaamde kostendelersnorm de toepasselijke bijstandsnorm per 
kostendeler lager naarmate er meer personen in de woning wonen. Dit kan belemmerend werken voor onder 
andere het verlenen van mantelzorg door bijstandsgerechtigde jonge senioren.

Zorg, inkomen en Wonen

Een werkgroep is nu bezig met het nieuwe afdelingsreglement. Na behandeling in het bestuur gaat het naar 
de Ledenraad. Ook de notaris zal er nog naar moeten kijken. Het concept zal ook aan de basis worden 
voorgelegd. Afronding van dit onderwerp zal nog wel enige tijd vergen.

4. Zorginfarct

Er zijn signalen dat in de knelpunten ontstaan door gebrek aan voldoende en deskundige medewerkers. Ook 
voor wat betreft de financiële middelen lijken grenzen in zicht te komen. De Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid heeft daarvoor aandacht gevraagd. In de regiovergadering hebben we hiervoor aandacht 
gevraagd. Een deel van de aanwezigen vond dat we daar weinig mee kunnen. Het is een politiek probleem 
waarvoor zorgorganisaties en de landelijke overheid maatregelen moeten nemen. Anderen zien de 
wenselijkheid om leden daarvan bewust te maken.
Afgesproken dat Ede met de afdelingen in de regio contact opneemt of zij verder willen praten over acties in 
verband met dit onderwerp.
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Seniore ‘35-minners’ moeilijk aan het werk
Daarnaast komt een groep deels arbeidsongeschikten moeilijk aan een baan. Het gaat om de zogenoemde 
35-minners; ze zijn voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, hebben geen recht op een uitkering en moeten zich 
maar zien te redden op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van deze groep is 45 jaar of ouder. De kans dat zij aan 
het werk komen, is onevenredig klein. Daarmee zijn ze extra financieel kwetsbaar.

Wilt u het hele rapport lezen? Dat kan via de volgende link: 
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/ONDER-EMBARGO-2021-09-16-Eindrapport-Financiele-
kwetsbaarheid-onder-jonge-senioren-Regioplan-14sep21.pdf

b. Ouderen en Zorg

Op de 3e dinsdag van september kregen we de begroting van volgend jaar voorgeschoteld. Ik zie nu even af 
van politieke discussies over de kabinetsformatie, klimaat en wonen, maar focus op het onderdeel zorg. Wij 
geven in Nederland bijna € 100 miljard per jaar uit aan zorg. Dat is voor 17 miljoen mensen ongeveer € 6.000 
per persoon per jaar. Per persoon …, dus voor een gezin met 2 kinderen zo’n € 24.000 per jaar!
Daarvan betalen we zelf maar een klein deel rechtstreeks: alleen het eigen risico en de premie voor de 
ziektekosten verzekering voor iedereen ouder dan 18 jaar. In het gezin dat ik net noemde is dat zo’n € 3.000. 
Die andere € 21.000 wordt betaald uit de belastingen.

Dit zijn enorme bedragen en ze stijgen nog steeds, 
deels doordat we meer oudere Nederlanders, die meer 
zorg gebruiken, en deels omdat er ook medisch steeds 
meer mogelijk is, maar wel met duurdere ingrepen of 
hulpmiddelen. Achtereenvolgende regeringen hebben 
geprobeerd die stijging van de kosten wat te beperken 
door maatregelen als de medicijneninkoop, de 
decentralisaties in het sociaal domein en marktwerking 
in de zorg. Dat heeft echter nog niet genoeg opgeleverd. 
De dreiging is nog steeds dat binnen 20 jaar ons gezin 
geen € 24.000 maar € 40.000 zal gaan kosten alleen aan 
zorg.

Dat is een onhoudbaar perspectief en dat vereist nog 
steviger ingrepen, waarbij met name gekeken zal worden wat nog door “de staat” betaald zal worden uit de 
belastingen en waar de eigen verantwoordelijkheid begint. We zien dat nu al bij discussies over de pil in het 
pakket of het al dan niet leveren van hulp in de huishouding. Maar we mogen verwachten dat dat veel 
grotere vormen zal aannemen, bijvoorbeeld als het gaat om plastische ingrepen, geslachtsveranderingen en 
eigen (of naasten) inzet bij sociale problemen of jeugdzorg. Allemaal hele zware discussies, die vooral ook 
ingrijpend zullen zijn voor de mensen, die niet zonder de zorg kunnen en geen mogelijkheid hebben de 
ondersteuning te regelen of te kopen. Maar die discussies zullen er komen, vroeger of later.

Andere landen kennen min of meer dezelfde problematiek, maar zijn in de loop der tijd naar andere systemen 
gegroeid. In veel landen, ook in Europa, is ouderenzorg geen taak van de overheid, maar van de familie. 
Buiten Europa zie je dat ook voor de gehandicaptenzorg.
Een andere variant hoor ik uit Frankrijk: daar worden de medische kosten in de laatste twee levensjaren, 
waarin verreweg de meeste kosten gemaakt worden, verhaald op de erfenis indien die er is. Ook heel 
drastisch, maar wel een maatregel die stevig helpt om de uitgaven van “de staat” te beperken. In Duitsland 
worden kosten van de verpleging van ouderen deels verhaald op de kinderen en zo zijn er vele benaderingen 
om dit grote probleem aan te pakken.

Ik ben benieuwd wat er in Nederland zal gebeuren. 
Dat er iets zal moeten gebeuren staat vast; we kunnen niet zo door blijven gaan.

Jan Telgen

Zorg, inkomen en Wonen
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c. Nieuwe invullers gezocht voor de Belastingservice

 De belastingservice van KBO-PCOB helpt ieder jaar leden bij het 
invullen van de aangifte inkomstenbelasting of bij het aanvragen 
van huur- of zorgtoeslag.
In onze regio maken daar ongeveer 150 mensen gebruik van.

Daarvoor is een team van goed opgeleide vrijwilligers nodig. Nu bestaat het team van KBO-PCOB uit 5 mensen. We 
verwachten dat het beroep op dat team in de komende jaren zal toenemen. Uitbreiding van het team is daarom 
nodig. Iedere nieuwe vrijwilliger is welkom. Het zou heel mooi zijn als ook vrouwen zich daarvoor aanmelden.

Het werk gebeurt vooral in de maanden maart en april. Kennis van zaken, bereidheid om “bij te blijven” en digitale 
vaardigheden zijn wel noodzakelijke voorwaarden. Zorgvuldigheid en integer omgaan met privacygevoelige 
informatie zijn natuurlijk belangrijke aandachtspunten. U krijgt ondersteuning van fiscalisten.

Als u belangstelling heeft voor belastingzaken en u heeft ervaring met het invullen van (uw eigen) belastingaangiften, 
dan bent u van harte welkom.
Het is erg zinvol werk en uw loon is “dankbare senioren”.

Heeft u belangstelling?
Neem contact op met onze coördinator Douwe Ettema, tel. 0318-645831 of 06-55900646, e-mail: ettema.douwe@
gmail.com. Hij zal u graag informeren over de taken en vaardigheden die nuttig en nodig zijn om dit werk uit te 
voeren.

De inschrijving voor nieuwe invulhulpen staat open tot 1 december. Daarna gaat de voorbereiding en scholing voor 
het nieuwe belastingjaar 2021 van start.

d. Mantelzorgwoningen moeten makkelijk realiseerbaar blijven - Omgevingswet

KBO-PCOB, MantelzorgNL, ANBO en de Patiëntenfederatie willen dat - ook op gemeentelijk niveau - de 
mogelijkheid tot vergunningvrije mantelzorgwoningen blijft bestaan en niet wordt ingeperkt. De 
Omgevingswet lijkt echter drempels op te werpen. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

Vanuit de overheid klinkt de roep om meer voor elkaar te zorgen, zodat zorgvragers zoveel mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Het realiseren van een mantelzorgwoning draagt eraan bij die zorg in nabijheid te 
realiseren. Het voldoet aan een groeiende behoefte van zorgvragers én mantelzorgers.  

Nu geldt een regeling voor het vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning. Dit is landelijke wetgeving, 
waar gemeenten niet vanaf mogen wijken. Maar in de nieuwe Omgevingswet hebben de gemeenten zelf de 
vrijheid om zelf regels op te stellen. Het is dan aan de gemeenten of ze deze regel zullen overnemen, wijzigen 
of schrappen. Dit geeft onnodige onzekerheid.  

KBO-PCOB en de andere organisaties willen daarom dat er een 
instructieregel komt voor gemeenten. Deze l verplicht hen in het 
omgevingsplan ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden 
blijven om vergunningvrij mantelzorgwoningen toe te staan. Of 
zo’n instructieregel zekerheid gaat bieden hangt vooral af welk 
type regel het wordt. Wij pleiten voor type 3 (het zwaarste middel, 
waarbij het gaat om ‘in acht nemen’). Met deze maatregel is de 
zekerheid terug voor de mantelzorger en vooral weten we de 
zorg thuis beter te faciliteren.

Op 25 oktober vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de initiatiefnota ‘Een eigen thuis, voor nu en 
morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij’ waar de  organisaties dit signaal zullen afgeven. Meer 
daarover in een volgende nieuwsbrief.

Zorg, inkomen en Wonen
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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

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. 

voa’s & 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
1 november  Gesprek met ds. Arie Romein over “Allerheiligen en Allerzielen“. 
 Lied van de Week: “Gij boden voor Gods troon”. Column Ide Zinkstok (ovb).
8 november Gesprek met mevr. Hettie de Vries over “Schaapherder in bijbels perspectief”.
 Lied van de Week: “Wordt stil nu de Ene tot ons komt”. Column Gijs Achterberg.
15 november  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk 
 of samenleving. Lied van de Week: “De zon daalt in de zee”. Column Jolanda Nooteboom.
22 november  Gesprek met mevr. Gerda van de Haar over “De liederen van Willem Barnard”. 
 Lied van de Week: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Column Arnold Versteeg.
29 november Gesprek met ds. Peter Verbaan over “Het geloof in de opstanding van de doden”. 
 Lied van de Week: “Een schoot van ontferming is onze God”. 
 Boekbespreking: Arie Romein over de PKN- nota “Speelruimte gezocht”.

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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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/. Keuringen op 3 en 10 november. 
 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 informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 
 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via: www.goedkopekeuringen.nl
 De keuringen vinden plaats bij HNK, Bennekomseweg 41, Ede. Kosten € 45,00 voor rijbewijs B/E.

d. Cultura Plus ochtend - 9 november - Het verdwenen Ede

Er staat weer een Cultura Plus ochtend gepland op 9 november 2021 van 10.00 - 12.00 uur. 
Cultura Plus ontvangt je graag met koffie of thee van het huis. Aanmelden is niet nodig.

Geralda van Ginkel komt dan 
vertellen over het project Het 
verdwenen Ede. Het project Het 
Verdwenen Ede is ontstaan in het 
kader van het herdenkingsjaar van 

‘75 jaar Vrijheid in Ede’. De bedenker van dit project, 
Geralda van Ginkel, realiseerde zich dat er veel gebouwen 
in Ede verdwenen zijn die een oorlogsverhaal bevatten. 
Maar weinig Edenaren die nu nog door het centrum van 
Ede rondlopen, zijn zich daar bewust van. Met dit project 
wil Geralda het verleden, het gebouw met het 
bijbehorende verhaal, weer laten zien. Precies op de plek 
waar het gebeurd is.

Wanneer u gebruik wilt maken van de horeca, dan moet 
de coronapas getoond worden. Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon eens langs!

informatie

c. Volleybal of badminton met senioren

Vind u het leuk om met volleybal of badminton te spelen met senioren maar komt het er om 
de een of andere reden niet van? Dan is het goed om te weten dat elke vrijdag van 9.00 - 
10.00 uur komt een groep senioren in de DVO-hal op sportpark ‘De Eikelhof’, Achterstraat 1, 
Bennekom, bij elkaar om te volleyballen en/of te badmintonnen.

Als u mee wilt doen neem dan voor meer informatie contact op met Gertjan Kroon, 
telefoonnummer 0318-41 74 28.
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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


