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Op 11 november 1982 werd de PCOB 
Ede officieel opgericht. Gestart werd 
met 40 leden waarbij ook leden uit 
Bennekom en Lunteren.
Er werd in 1984 ook een ‘propagandist’ 
aangesteld, de heer G. de Heer. De 
propagandist was vooral belast met 
het publiceren van artikelen, zorgen 
dat de PCOB in de lokale kranten 
verscheen en er voor zorgen dat de 
PCOB een stem had in de lokale 
belangenbehartiging. Dat is de PCOB 
Ede gelukt. Na een gestage groei waren 
er in begin 2012 maar liefst 1002 leden 
en dan zonder Bennekom en Lunteren. 
In die tijd waren er ook twee voorzitters 
en twee secretarissen.
Ook nu in 2022 zijn we nog steeds een 
grote vereniging die vasthoudt aan de 
missie van meedenken, meebeslissen 
en meedoen. En net als de mensen van 
het eerste uur doen we dat vanuit onze 
christelijke levensovertuiging. In Ede 
doen we het best goed, vergeleken 
met de landelijke cijfers en andere 

PCOB-afdelingen. Velen doen iets in 
onze vereniging: van bezorgers van het 
blad tot de lief-en-leed commissie en 
allerlei bestuurlijk werk in Cosbo en 
bestuur. Daar mogen we trots op zijn, 
maar we kunnen niet lijdzaam toezien.
Anno nu is er ook veel veranderd. We 
werken langer door en veel mensen 
wonen langer thuis. Meedoen willen 
we graag zo lang het nog kan. Maar we 
worden gemiddeld ook ouder en 
kunnen niet meer alles.
We zijn blij als we elkaar kunnen 
ontmoeten op welke manier dan ook. 
We moeten proberen naast dit accent 
op ontmoeten ook meer kanten van 
het meedoen te laten zien. De enquête 
van deze zomer geeft ons daarvoor 
wat aanknopingspunten, waarmee we 
deze winter aan de slag gaan.
Ik wens u en alle leden van de PCOB 
Ede Gods zegen en nog vele jaren toe.
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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

Bep Toering
Rijk Tigelaarstraat 92, 6711 XN  Ede
0318 - 61 26 99
beptoering@gmail.com

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

LEDEN

Nieuwe leden
- Mevr. M. P. Mook-van Doornen. Hartelijk welkom. We hopen dat u het naar uw zin heeft in onze vereniging.

Huwelijksjubileum
Op 15 augustus vierden de heer en mevrouw Goudappel dat zij 65 jaar getrouwd 
waren. Zij zijn heel dankbaar dat ze dit mochten beleven en hebben kunnen vieren. 
Een afvaardiging van de PCOB heeft hen bezocht.

Overleden

- mevr. S. J. Pfeiffer op 25 juli.
- mevr. S. de Boer-van der Kouwe op 17 september.
- mevr. M. Zuidema op 29 september.

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

40 JARIG JUBILEUM PCOB-EDE40 JARIG JUBILEUM PCOB-EDE

Het feest gaat door! Dinsdag 15 november gaan we met een grote bus vol leden naar Paleis het Loo in Apeldoorn. 
Er is een mooi programma samengesteld waar iedereen van kan genieten.

We zijn blij dat alle deelnemers de gevraagde gegevens hebben verstrekt. We kunnen de laatste voorbereidingen 
treffen en afspraken maken. Alle deelnemers krijgen nog een bericht met de laatste gegevens. Tot 15 november!

De jubileumcommissie
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LEDENACTIVITEITEN

a. Ledenavond woensdag 9 november - ‘Maria, icoon van genade’ - prof. dr. Arnold Huijgen

Op woensdagavond 9 november komt prof.dr. Arnold Huijgen naar Ede. Hij is schrijver van het boek ‘Maria, icoon 
van genade’, het theologische boek van het jaar 2021. Het is bijzonder dat een protestants theoloog over Maria 
schrijft. Maria staat in een rij van sterke Bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem 
kan, aldus Huijgen. Iedereen is welkom!

Plaats en tijd
De bijeenkomst in Rehoboth, Driehoek 11 te Ede start vanaf 19.30 uur en zal rond 21.30 uur eindigen.

c. Verslag bijeenkomst 14 september: 
 de Mayacultuur centraal met Joost en Marianne Versteeg

Er waren ongeveer 40 leden op onze nieuwe locatie Rehoboth. 
Geeske Telgen opent met het voorlezen van een gedicht van Nel Benschop.

De naam Indianen was eigenlijk een scheldnaam en ze ontstond omdat de Spanjaarden dachten dat ze in India 
terecht waren gekomen. In de jaren 60 woonde Joost 20 mijl ten noorden van Mexico en was onder de indruk van 
de Mayacultuur. Na zijn pensionering volgden zij samen bij de HOVO (hoger onderwijs voor ouderen) een 
collegereeks van Dr. Dirk Kuyt en later zijn ze met hem ook een maand op reis geweest. Deze mensen kwamen 
oorspronkelijk uit Azië en leefden vóór onze jaartelling. Het waren jagers, later landbouwers van pepers en mais. 
Ze kenden een balspel met het doel het kwade te overwinnen: de bal door een klein gaatje gooien zonder handen 
of voeten te gebruiken. Rond 1500 kwam er een einde aan deze beschaving. Ze hadden grote steden, ingenieuze 
piramides, paleizen en tempels. Ze hadden allerlei goden en vereerden de zon en de maan. De angst voor de 
goden was groot. Ook zij hadden een scheppingsverhaal. Daar had de mais mee te maken. Ze voerden vele 
oorlogen en hun hiërogliefenschrift bestond uit wel 800 tekens, ze gebruikten een bijzondere kalender en waren 

heel goed in astronomie. Eerst bouwden ze 
eenvoudige hutjes, later gebruikten ze kalksteen of 
vulkanisch gesteente, in prachtige kleuren 
geschilderd. Door de tand des tijds zijn nu alle 
gebouwen grijs en grauw. 5 tot 8 miljoen mensen 
hebben er gewoond en de geleerden zijn het er niet 
over eens waardoor deze cultuur verdwenen is. Van 
de gebouwen zijn prachtige dia’s vertoond. 
Tegenwoordig mag je de piramides niet meer 
beklimmen om schade te voorkomen. Ze zijn druk 
met de restauratie van de gebouwen, maar 
afhankelijk van gelden uit het buitenland.
Na de pauze kwam Marianne. Ook zij hield een 
inspirerend verhaal over religie en weefkunst. De 

klederdracht van de mannen neemt af, maar die van de vrouwen blijft bestaan. De dorpen hebben hun eigen 
patroon in prachtige felle kleuren en motieven, die stammen uit de klassieke Mayacultuur. Ze zijn zeer religieus 
met vele rituelen. Door de Spanjaarden werden ze Rooms-katholiek. 

ledenaCtiviteiten

b. Koffie en Sfeer Plus: Samenwerking PCOB en Nieuwekerkgemeente

Op elke eerste woensdag van de maand is er Koffie en Sfeer Plus. 
De bedoeling is dan om iemand uit te nodigen die ongeveer een kwartier iets over 
een boeiend onderwerp kan vertellen. Verder blijven ontmoeting en gesprek centraal 
staan. Voor die morgens nodigen we dan ook PCOB-leden specifiek uit, 
al zijn ze uiteraard elke woensdagmorgen welkom.
We hopen veel mensen mogen te ontmoeten! De eerstvolgende datum is 2 november.

Werkgroep PCOB/Nieuwekerkgemeente: Ria Hordijk, Bep Toering, Eijo Balk en Jacomien Wijnbergen
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De meeste mensen zijn nu van de pinkstergemeente en 1/3 is 
evangelisch. Vooral de vrouwen zijn zeer positief over bekering, 
want het betekent dat de mannen niet mogen roken/drinken 
en monogaam moeten zijn. Maar mannen hebben toch soms 
meerdere vrouwen. 40% behoort tot de onderklasse. De rijken 
worden begraven in prachtige huisjes. Het is nu vanwege de 
criminaliteit te gevaarlijk om naar Mexico te gaan en de 
bevolking is zeer arm. Aan het eind kon men nog voorbeelden 
van weefkunst bewonderen. 
Het was een zeer leerzame middag.

Tine Neuman

e. Programma KBO-Ede 

Woensdag 16 november  GGD Midden Gelderland over coronazaken 
Woensdag 21 december    Kerstviering 

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur in De Bosroos, Veenderweg 195, Ede. 

Leeskring
Het te bespreken boek is ‘De Overgave’ van Arthur Japin. Aanmelden bij kan bij Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31. 
Voor meer informatie over activiteiten zie website KBO-Ede https://kbo-ede.nl/activiteiten

g. Nieuwe invullers gezocht voor de belastingservice

De belastingservice van KBO/PCOB helpt ieder jaar leden bij het invullen van de inkomstenbelasting en het 
aanvragen van huur- of zorgtoeslag. Hier maken daar ongeveer 120 mensen gebruik van. Daarom is een team van 
goed opgeleide vrijwilligers noodzakelijk. Het bestaande team van KBO/PCOB bestaat uit 4 mensen. 
Belangrijk: een stevige inzet, vooral in de maanden maart en april, kennis van zaken, bereidheid om ‘bij te blijven’ 
en digitale vaardigheden. Zorgvuldigheid en integer omgaan met privacygevoelige informatie zijn natuurlijk ook 
belangrijke aandachtspunten. Het is erg zinvol werk, u krijgt ondersteuning van fiscalisten en uw loon is: ‘dankbare 
senioren’. Belangstelling voor belastingzaken en ervaring met het invullen van (uw eigen) belastingaangiften?  Dan 
bent u en vrouwen in het bijzonder, van harte welkom.
Neem contact op met Douwe Ettema (coördinator), tel. 06 55 90 06 46 of 0318 64 58 31. 
Inschrijven kan tot 1 december. 

ledenaCtiviteiten

d. Programma PCOB-Ede december 2022
De ledenbijeenkomsten zijn meestal van 14.30-15.30 uur in Rehoboth, Driehoek 11 in Ede.
We kunnen u het volgende interessante en gevarieerde programma aanbieden. Oordeel zelf!
De middagen worden gehouden in Rehoboth, Driehoek 11, Ede, vanaf 14.30 uur.

Datum Onderwerp
Woensdagavond 9 december Gezellige avond met vrijwilligers van de afdeling
Woensdagmiddag 14 december Tweeluik Elisabeth en Maria door ds. Anne Verbaan 

Vervoer
Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? Neem dan contact op met mevr. Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19 
of Hermine Enserink, 0318-61 34 01.

f. Dringende oproep voor het maken van de verslagen ledenbijeenkomsten

Op dit moment zijn er nog maar 2 mensen die verslagen maken: Tine Neuman en Anton Kanis. We zijn dringend 
op zoeken naar minimaal 2 personen die dit ook willen verzorgen. Uw reactie kunt u sturen naar onze secretaris.
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i. RABO Club Support actie

De RABO Club Support actie heeft dit jaar voor PCOB Ede het mooie bedrag van € 318,69 opgebracht. 
Iedereen, die daaraan heeft bijdragen hartelijk dank.

j. Lief en Leed

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

ZORG, INKOMEN EN WONEN
a. Hulp voor inwoners met een laag inkomen - Ede doet mee

De gemeente Ede wil 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.

Voor de inkomens- en vermogensgrenzen zie de tabel in de vorige nieuwsbrief.

ledenaCtiviteiten & Zorg, inkomen en Wonen

k. 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
- een plantenbon te besteden bij Harkes Tuincentrum Ede of
- het boek Van Engelen naar Driekoningen van Leo Fijen

h. Een bijzondere belastingaangifte

De belastingdienst schreef aan meneer: ‘Ik heb uw aangifte 2021 nog niet ontvangen. Misschien bent u het 
vergeten, doe het snel!’ Begin september opnieuw een brief: ‘Als ik uw aangifte niet op tijd ontvang, kunt u een 
boete krijgen’. Meneer weet zeker dat hij het aangiftebiljet vóór 1 mei heeft verzonden. ‘Waarom deze 
aanmaning?’ vroeg hij zich af. Een VOA schakelt een belastinginvulhulp in. Die vraagt: ‘Hoe hebt u de aangifte 
gedaan ? Heeft u daar bewijs van?’ Nee, dat was er niet.
“Ja”, zegt meneer ‘U moet weten dat ik dat op mijn manier heb gedaan. In de krant stond: ‘De aangifte voor 
particulieren zal vrijwel gelijk zijn aan die van vorig jaar’. Toen ik mijn aangiftebiljet kreeg heb ik geschreven: ‘Bij 
mij is niks gewijzigd,’ Krantenknipsel en aangiftebiljet heb ik in de blauwe enveloppe gedaan en opgestuurd.” 
Vorig jaar kreeg meneer € 320 terug. De belastingdienst reageerde daarop niet. En toen kwamen er brieven. 
Wat nu? 
De belastinginvulhulp zocht contact met de belastingdienst. De deadline voor de boete was over vijf dagen. 
Een brief met een uitstelverzoek gestuurd.  Na drie dagen kon de invulhulp bij de digitale gegevens. Alle vooraf 
ingevulde gegevens - “Ik zei toch, ze weten alles al” - gecontroleerd en samen de administratie van het hele jaar 
doorgenomen. Veel giften kwamen tevoorschijn. Ook zorgkosten die niet door ziektekostenverzekering werden 
gedekt.
De uitkomst? Meneer krijgt niet € 320 terug, maar (hoogstwaarschijnlijk) € 742. Het heeft voordelen om hulp te 
vragen bij het invullen van de aangifte. Soms levert dat meer op en voorkomt een boete. Meneer bij het 
afscheid: ”Volgend jaar zal ik je op tijd roepen. Bedankt.”
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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:  ORGELHALFUUR. 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 2022
7 november 2022 Een gesprek met Erna Hulstein over ‘Kerk en moskee’. 
 Lied van de Week: “Wees hier aanwezig, woord ons gegeven”, Huub Oosterhuis, NLB 295.
 Column: Bram Wattel. 

Zorg, inkomen en Wonen & voa’s & informatie

b. Hoge energielasten

De sterk gestegen prijzen van energie brengen veel mensen in moeilijkheden. Graag wijzen wij u op twee 
mogelijkheden om de energielasten te beperken.

1. Ede geeft warmte
De actie ‘Ede geeft warmte’ is bedoeld om mensen, die moeite hebben om hun energiekosten te betalen, 
een steuntje in de rug te geven van € 125. De actie is georganiseerd door het Diaconaal Platform Ede.

Wie deze solidariteitsbijdrage goed kan gebruiken kan het aanvraagformulier invullen op 
http://diaconaalplatformede.nl/ede-geeft-warmte. Of neem contact op met het Diaconaal Platform,
Posthoornstraat 8 Ede, e-mailadres info@diaconaalplatformede.nl, tel. 0318-65 56 23.

2. Energietoeslag gemeente Ede
U kunt bij de gemeente Ede een energietoeslag van € 1.300 aanvragen. Uw inkomen mag dan niet meer zijn 
dan volgens de tabel onder a hiervoor. Er gelden meer voorwaarden waaraan u moet voldoen. Die vindt u op 
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen#c7017. 
Daar kunt u ook de energietoeslag aanvragen.

Aanvraagformulieren
De aanvraagformulieren zijn ook vinden op onze website https://www.pcob.nl/nieuws/hulp-bij-hoge-energielasten/
Is het lastig dat zelf te doen. Vraag dan iemand u daarbij te helpen. De VOA’s willen u graag helpen.

3. Solidair zijn?
Maak een bedrag over op NL 42 ABNA 0425 2885 44 t.n.v. Noodfonds Ede. Vermeld daarbij: Ede geeft warmte.
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14 november 2022  Een interview met Ds. Jaap Haasnoot over ‘Vragen rondom zending vandaag’. 
 Lied van de Week: “Wij moeten Gode zingen”, Willem Barnard, NLB 713.
 Column: Arnold Versteeg. 

21 november 2022  In de rubriek ‘In ’t Vizier’ praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit 
 kerk of samenleving. Lied van de Week: “Lord, make me an instrument of thy peace”, 
 John Rutter. Column: Hendrie van Maanen. 

28 november 2022  Gesprek met Peter van Veen over “Kerk blijven in een tijd van krimp”. 
 Lied van de Week: “Kom zing het lied van Eva”, NLB 738. Boekbespreking. 

EDE FM is te vinden: ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. 
Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

c. 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 in ieder geval 
een afspraak voor een keuring tenminste 3 maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs.

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.  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.
c.  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. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
 www.regelzorg.nl/oogarts of belt u naar 088- 23 23 300.
d.  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.

informatie

b. Hulp in de praktijk (HIP)

Weet u dat er in Ede een inloopspreekuur is? Iedereen die brieven niet goed 
snapt, niet goed overweg kan met de computer, kan daar een beroep op doen. 
Elke week op dinsdag en donderdag van 10-12 uur zitten er vrijwilligers klaar 
om u te helpen. Het spreekuur zit in het DPE kantoor, Posthoornstraat 8 in Ede. 

Eijo Balk is het aanspreekpunt voor het inloopspreekuur. Dit is een onderdeel van het Diaconaal Platform 
Ede waarin een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen samen werken.



8 Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    november 2022

 
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


