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Het is bij de PCOB Ede de gewoonte dat de 
voorzitter het voorwoord bij de Nieuwsbrief 
schrijft; een mooie traditie die ik graag 
voortzet.  
Na 8 jaren neem ik afscheid van het 
Landelijk Bestuur van de PCOB en van 
KBO-PCOB en ga verder voor de lokale 
afdeling. Mijn reguliere termijn zit er op en 
toch vinden mensen deze stap opmerkelijk. 
Ik vind dat niet: de lokale afdeling is het 
hart van de vereniging, daar zit onze kracht. 
Ik wil daar graag mijn steentje aan 
bijdragen. Ik dank Tine ook als voorzitter 
voor al het werk wat zij heeft gedaan. 

Samen met de bestuursleden en u hopen 
we voor elkaar van betekenis te kunnen 
zijn in Ede. Daarin zitten grote uitdagingen 
in. We zijn nu met 3 miljoen 65-plussers en 
over 20 jaar met 5 miljoen. Al die mensen 
willen een fatsoenlijk leven, zorg op maat 
en een plek om veilig te kunnen wonen. 
Dat zijn onderwerpen voor belangen- 
behartiging op landelijk (bijv. pensioenen) 
en lokaal niveau (bijv. Wmo, wonen). Maar 
we kunnen ook als lokale PCOB iets 
bijdragen via onze leden en van betekenis 
zijn voor elkaar en voor andere mensen. 

Misschien zijn er zelfs wel meer kansen 
met zoveel 65-plussers? Wat hebben we 
een schat aan alle  kennis en ervaring in 
alle verschillende mensen. De vraag is hoe 
gaan we dat samen in Ede benutten?

Wat kunt u van  mij kan verwachten?
Ik wil een jaar lang iedere maand met een 
aantal leden kennismaken en hun verhalen 
horen onder het genot van een kop koffie. 
Iedere maand zal ik een 7-tal leden uit ons 
ledenbestand trekken en vraag ik hen op 
de koffie bij mij thuis of ergens anders. 
Middels deze gesprekken hoop ik kennis te 
maken, te weten te komen wat een PCOB 
lid drijft om lid te zijn van de vereniging en 
te horen wat hen bezighoudt.  Die kennis is 
nuttig voor mij in allerlei opzichten en in 
allerlei overleggen. Ik zie er nu al naar uit.

De afgelopen maand heb ik al kennis 
kunnen maken met verschillende organi- 
saties in Ede waarmee we vruchtbaar 
samenwerken. Dat biedt een mooie basis 
om verder op te bouwen.

Geeske Telgen-Swarts
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
- de heer B.G. Schut,
- mevr. Schut-van ’t Hoff,
- de heer M. Assink,
- mevr. G.C. Assink-Willems, 
- de heer J. Telgen, 
- mevr. G.M. Telgen-Swarts,

Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden
- 

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag 21 oktober 2019

Jan Siebelink- Oud(er) worden en muziek
Op deze middag gaan wij in gesprek met de schrijver Jan Siebelink.
Marcel Wielhouwer zal het gesprek leiden. 

Het afgelopen jaar mocht Jan Siebelink het boeken week geschenk schrijven.  
Het werd: Jas van belofte. In dat boek komen veel thema’s aan de orde. Vriendschap, 
liefde, het schrijverschap, het leven, oud(er) worden, ziekte, de dood, (on)eindigheid. 
Waar staat die jas eigenlijk voor? Hoe gaan we om met het leven en wat betekent de 
dood voor ons? Leven we vanuit een belofte? Genoeg om over na te denken.
Marcel Wielhouwer zal over al deze levens vragen met Jan Siebelink in gesprek gaan.
Naast gesprekken met ouderen, leert Marcel Wielhouwer medewerkers in de zorg om  
goede gesprekken te voeren. In een onderzoek aan de Tilburgse Universiteit die hij  
momenteel volgt wil Marcel duidelijkheid krijgen over wat medewerkers van zorginstel-
lingen daarin voor ouderen thuis kunnen betekenen. 
Marcel Wielhouwer is geestelijk verzorger en ethiekadviseur Opella.
Margret Spelt werkt als musicus in Ede en omstreken. Ze volgde haar opleiding tot organist/
kerkmusicus aan het conservatorium te Zwolle. Ze zal deze middag omlijsten met een 
aantal muziekwerken die passen bij de thema’s van het boek.
Wij nodigen iedereen van harte uit om te komen Het belooft een inspirerende 
middag te worden. En neem ook gerust iemand mee uit uw/jullie buurt of vriendenkring. 
Welkom! 

colofon, ledenmutaties, ledenbijeenkomsten en -activiteiten

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

Ledenadministratie
Henk Borkhuis
Dubbelhof 67, 6715 EG  Ede
0318 - 75 82 67
hjborkhuis@gmail.com

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

Lief en leed
Cock Walraven
Erasmusstate 124, 6717 SB  Ede
0318 - 64 01 62
cwalraven@solcon.nl

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

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

Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54
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Plaats en tijd
De ledenmiddag begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.45 uur. 
Plaats is Ons Huis, Hovystraat 2, Ede. Vanaf 14.00 uur staat er koffie en thee klaar. 
Als u niet zelfkant zorgen voor vervoer, neem dan contact op met dhr. H.Laanstra, tel. 0318 - 65 27 72.

Jacomien Wijnbergen

b. Leeskring PCOB KBO

U wordt van harte uitgenodigd bij de  eerstvolgende boekbespreking op donderdag 10 oktober 2019 a.s. bij mevr. N. Hoftijzer, 
Detmarlaan 45. We bespreken dan het boek: ‘Zomervacht’ van Jaap Robben. 

c. De 55 plus expo vindt dit jaar plaats van woensdag 13 t/m zaterdag 16 november a.s. 

De 55 plus Expo is totaal vernieuwd! Met onder andere nieuwe producten en diensten, een hobbyplein en een heus fietsparcours! 
Naast de diverse stands, vinden er ook verschillende activiteiten plaats; waaronder meerdere keren per dag een modeshow en 
er worden interessante workshops gegeven. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u ook genieten van optredens 
van bands, artiesten, orkesten en koren. Neem alvast een kijkje op de website: www.55plusexpo.nl 
De 55 Plus Expo is op eigen gelegenheid te bezoeken van woensdag 13 t/m zaterdag 16 november 2019 in de IJsselhallen te 
Zwolle. De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

d. Programma september - december 2019

datum onderwerp  door
21 oktober  Ouder worden  Jan Siebelink
18 november  Met Bach op weg naar Kerst  ds. Jan Heine 
16 december  Kerstviering  ds. Wijnand Sonnenberg

LEDEN EN LEDENVOORDELEN
a. Contributie - machtiging automatische incasso

Enige tijd geleden heeft u van ons bestuur via het verenigingskantoor KBO-PCOB een brief gekregen met verzoek om een 
machtiging voor automatische incasso van de contributie 2020 af te geven. Als u die afgeeft bespaart dat de afdeling veel geld 
en maakt het werk van de penningmeester lichter.
Velen van u hebben de machtigingen ondertekend teruggestuurd. Daarvoor onze hartelijke dank. Als u dat nog niet gedaan en 
geen bezwaar heeft tegen automatische incasso van de contributie  wilt u dan zo vriendelijk zijn dat alsnog te doen. Bij voorbaat 
hartelijk dank daarvoor.

c. Ledenwerving
De PCOB en onze afdelingen kunnen het werk op het gebied van onderlinge ontmoeting, 
ondersteuning en belangenbehartiging alleen blijven doen als er steeds weer nieuwe  
leden bijkomen. U kent in uw omgeving ongetwijfeld mensen die 50 jaar en ouder zijn. Als 
zij de doelstellingen van de PCOB - ontmoeting, belangenbehartiging en voorlichting willen 
ondersteunen dan wilt u hen vast uitnodigen om lid te worden van de PCOB. 
Leden werven leden! 

Voor nieuwe leden van de afdeling Ede is er als welkomstcadeau een herdruk van 
het Album van Ede met oude foto’s.

PCOB-leden kunnen gebruik maken van kortingen op o.a. verzekeringen, internet en maaltijden. Meer daarover op de website 
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging. 

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

b. Lief en Leed
Leden die iets verdrietigs of iets blij’s meemaken, krijgen een kaart of een bezoekje namens 
de PCOB-Ede. Er wordt iets lekkers meegenomen. Dat wordt erg op prijs gesteld merken wij. 
Als u leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoediging in de vorm van een kaart of 
bezoekje kunnen gebruiken, geef dat dan aan mij door. Met elkaar weten we meer van het 
Lief en Leed van onze leden. Alvast hartelijk dank.

Cock Walraven
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leden en ledenvoordelen

d. Rijbewijskeuringen 75-plus

Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor de beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 6 maanden 
voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak voor een keuring maakt.

Voor een keuring kunt u terecht bij:
1. de Rijbewijskeuringsarts. 
 Voor een keuring moet u zich aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl of bellen met 036 - 720 09 11. 
 De keuringen vinden op 6 en 20 september 2019 plaats in Buurthuis de Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. 
 Voor PCOB leden zijn de kosten van de rijbewijskeuring € 40,00 voor het rijbewijs B/E. 
 Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) en taxipas zijn de kosten € 60,00.
2. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede. 
 De opbrengsten van de keuring komen volledig ten goede aan de stichting Child Support Indonesia.
3. Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede na afspraak op de tweede woensdag van elke maand, tel. 0318-478 232.
 Kosten € 30,00. Voor groot rijbewijs € 35,00.
 
Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u eerst een gezondheidsverklaring kopen. Die is verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl         
(inloggen met DigiD). Voor meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 34,80. Vindt u dat lastig om de verklaring digitaal aan 
te vragen? U kunt deze verklaring ook voor € 37,50 kopen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.

f. Theater Cultura - Speciale korting voor PCOB-leden
Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede kunt u genieten van de toneelvoorstellingen
1. Toneelvoorstelling Een Heilige Avond met Yvonne van den Hurk en Peter Bolhuis 
op vrijdag 18 oktober om 20:15 uur.  
Een Heilige Avond is het nieuwe toneelstuk van de internationale bestsellerauteur/filosoof Daniel Kehlmann. Kehlmann zet in 
zijn toneelstuk de belangen van de staat in de strijd tegen terrorisme tegenover het recht op privacy van het individu.
Het is Kerstavond. Een vrouw, hoogleraar politieke filosofie, is uit haar taxi gehaald door de politie en wordt verhoord op het 
bureau. Haar ondervrager lijkt alles van haar te weten. Hij is ervan overtuigd dat zij samen met haar ex-man een terroristische 
aanslag heeft beraamd en dat precies om middernacht ergens in de stad een bom zal ontploffen.
Speciale prijs voor PCOB leden € 18,50.

2. Toneelvoorstelling Moeder mag niet dood van Minoux op vrijdag 25 oktober om 20:15 uur
Met Jopie (88) en Minou Bosua (49), moeder en dochter. Moeder mag niet dood is het eerste deel van het drieluik Moeder, Vader en 
Kinderen. Een trilogie over de rijke, geheimzinnige en vaak gesloten structuren van het gezin. In een unieke mix van cabaret- 
theater-documentaire onderzoekt Minou Bosua de blauwdruk van haar leven, terwijl moeder Jopie met uiterste precisie en 
volle overgave haar levensverlengende zang- & dansrituelen deelt. Een ontroerende en optimistische voorstelling voor iedereen 
met onbeteugelde levensdrift of met gebrek daaraan. Met filmbeelden van documentairemaker Maasja Ooms (winnaar IDFA 
Publieksprijs 2017) en dans door ouderen van Gouden Dans.
Speciale prijs voor PCOB leden € 16,00

e. Edesche Concertzaal - 15% korting voor PCOB-leden
In de unieke Edesche Concertzaal kunt u prachtige concerten van beroemde artiesten bijwonen. 
Als PCOB-lid krijgt u 15% korting op de prijzen. De korting wordt berekend over de normale 
verkoopprijs. Dus niet op de voorverkoopprijs. De kortingscode PCOBLEDE is alleen geldig op 
vertoon van de ledenpas bij de kassa. De kortingscode moet ingevoerd worden op de website, 
of bij de kassa getoond worden d.m.v. de nieuwsbrief. De korting geldt niet voor reeds gekochte 
kaarten. Bij aankoop via internet moet u uw ledenpas wel meenemen naar het concert.

Wiener Kammersymphonie en Paolo Giacometti (piano) - Mozart, Mahler, Korngold
Met Mozarts wereldberoemde ouverture Die Zauberflöte en een gedeelte uit Mahlers Vierde Symfonie hoor je de mooiste 
muziek die Wenen heeft voortgebracht. Pianist Paolo Giacometti kruipt in de huid van Mozart en speelt aan de 
Bösendorfer Imperial zijn onbezorgde Dertiende Pianoconcert. Na de pauze duikt de Wiener Kammersymphonie met 
Korngolds Märchenbilder in de sprookjeswereld van de gebroeders Grimm. 
Bestel uw kaarten via tickets.edescheconcertzaal.nl/t1486

Bekijk het complete concertseizoen op www.edescheconcertzaal.nl
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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 ver-
mogen ook mee kunnen doen aan allerlei 
activiteiten, waaronder het lidmaatschap 
van de PCOB. Zij heeft daarvoor verschil-
lende regelingen gemaakt. De tabel met de 
geldende inkomens- en vermogensgrenzen 
vindt u hiernaast.

Meer informatie daarover kunt vinden op 
www.ededoetmee.nl, www.menzis.nl/ge-
meente en www.ede.nl/minimaregelingen. 
De ziektekostenverzekering kunt u afsluiten 
op www.gezondverzekerd.nl/ede. Voor de 
inkomens-ondersteunende regelingen kunt 
u een aanvraag doen via 
www.ede.nl/berekenuwrecht.

b. Ombuigingen sociaal domein Ede

In vorige nieuwsbrieven hebben wij u geinformeerd over de plannen van de gemeente om te bezuinigingen op onder andere 
huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding en de brieven die COSBO daarover naar de gemeente heeft gestuurd.

Op 18 juli heeft de gemeenteraad de zogenaamde Perspectiefnota vastgesteld. Daarin geeft de gemeenteraad aan wat de 
prioriteiten voor het komende jaar zijn. Bij de behandeling daarvan heeft de hele raad, op uitzondering van de fractie Wijnsouw 
na, uitgesproken dat mantelzorgers een belangrijke rol hebben in de informele zorg en deze zorg voor een ander vaak veel van 
hen vraagt. Het is vooral voor henzelf maar ook voor de gemeente als geheel, van groot belang dat zij niet overbelast raken. 
Thuisondersteuning van mantelzorgers kan daarbij een belangrijke rol spelen en het is niet passend hierbij een financiële 
barrière op te werpen. Het risico is aanwezig is dat mantelzorgers zullen afhaken, waardoor er meer formele zorg nodig is, wat 
een stijging van de kosten zal betekenen. Daarom heeft de raad besloten dat er geen eigen bijdrage zal komen voor de 
thuisondersteuning van mantelzorgers.

Verder heeft de gemeente een toelichting gegeven op de andere bezuinigingen, die zij wil doorvoeren op het sociaal domein. 
Op hoofdlijnen roept die toelichting het beeld dat ook in de toekomst het beleid van de gemeente er op gericht blijft 
hulpbehoevende inwoners van Ede de hulp te geven die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven. 
Dat is positief. Nu komt het er op aan deze goede zorg, ondanks de forse bezuinigingen, in de praktijk van alledag waar te 
maken.

COSBO blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

c. Festival Goed voor Elkaar - 10 en 11 oktober 2019

Op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 organiseren Malkander, COSBO, Woonstede en WMO gemeente Ede           
het Festival Goed voor Elkaar. Dat festival combineert de bekende Seniorenbeurs, Mantelzorgbeurs en de 
Vrijwilligersbanenmarkt. Op het festival hebben alle bezoekers de gelegenheid om met aanbieders en medewerkers       
in gesprek te komen en zich te laten informeren wat Ede en omgeving te bieden heeft aan zorg, ondersteuning en 
vrijwilligerswerk. Zodat alle burgers in Ede voor nu en in de toekomst plezierig, comfortabel, gezond en zelfstandig 
kunnen blijven wonen en leven, ook als er soms wat hulp nodig is of als men zich in wil zetten als vrijwilliger.

Datum: 10 en 11 oktober 2019
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie:  Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC  EDE
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d. Malkander - voorlichting over babbeltrucs

Malkander start in de maand september met het geven van voorlichting over het geven van 
babbeltrucs. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur. Malkander opent de voorlichting, 
neemt het programma door en vertelt over de intentie van de voorlichting. De wijkagent geeft 
voorlichting met verschillende filmpjes over oplichting, bij elk filmpje wordt er de tijd genomen 
om ervaringen te delen. Na deze voorlichting is er ruimte voor vragen en om tips delen. Ook 
wordt er informatie gedeeld over de training tegen babbeltrucs van MEE. MEE bepaalt aan de 
hand van de aanmeldingen of zij centraal of per wijk een training aanbieden. 

Na afloop krijgt u een tasje met voorlichtingsmateriaal over onder andere:
- een tipkaart van de politie in de vorm van een sticker voor op de deur of in de meterkast. 
 Hierop staan de 6 belangrijkste tips als iemand aan de deur staat; 
- een voorlichtingsboekje over babbeltrucs van de politie;
- tips wat te doen als u slachtoffer bent geworden van oplichting;
 - tips en hulp om het huis veilig te maken tegen babbeltrucs;
- een flyer van een cursus internetbankieren in Cultura in samenwerking met Malkander, 
 Rabobank en ABN AMRO bank;
- een flyer met informatie van MEE en de training tegen babbeltrucs. 
 MEE bepaalt aan de hand van de aanmeldingen of zij centraal of per wijk een training aanbieden.
In oktober is er een bijeenkomst bij Bethanië en in november bij de Kleefsehoek. Daarna is er elke maand op een andere plek  
centraal in Ede een voorlichtingsbijeenkomst. De data van de bijeenkomsten waren bij het maken van de kopij voor deze 
nieuwsbrief nog niet bekend. Die worden bekend gemaakt door middel van posters in bibliotheek, apotheek, buurthuis, 
supermarkt in de wijk. In de omgeving van een locatie krijgen bewoners er een brief over. De geplande bijeenkomsten komen 
ook te staan op de website van Malkander en op de facebookpaginas van het wijkteam en Malkander.

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)
Veel mensen, die zorg nodig hebben, komen terecht in een ingewikkeld web van contacten met de gemeente, zorgkantoren, 
instanties en aanbieders. Niet zelden ziet men door de bomen het bos niet meer. De vrijwillige ouderenadviseurs binnen onze 
afdeling kunnen daarbij helpen. Zij staan naast u en helpen u met informatie, advies en voorlichting om de weg te vinden in dit 
complexe stelsel.
Zij zijn daarvoor opgeleid en kunnen informatie geven over wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. Zij kunnen 
leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke op-
lossingen van problemen. Een herkenbaar en betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor. De VOA verwijst, bemiddelt en 
adviseert vrijblijvend. Binnen onze afdeling zijn 6 VOA’s actief. Hun advies kost u niets! 

Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken met de volgende telefoonnummers:
Adria Overbeeke  0318- 642 811 en 06 24 19 67 15
Cock Walraven  0318- 640 162 en 06 18 85 74 48 
Herman van den Berg 0318- 636 869 en 06 53 51 85 22 (coördinator) 
Rineke van Ginkel  0318- 418 250 en 06 23 48 15 28 
Truus Boer  0318- 307 209 en 06 30 42 92 61

Afscheid
Wil Achterberg is deze zomer verhuisd naar Wageningen. Daarom is zij gestopt met het werk als VOA. We hebben begrepen dat 
zij in Wageningen haar VOA-werk zal voortzetten. Hartelijk dank voor het werk dat zij voor onze afdeling heeft gedaan.

INFORMATIE
a. Ede FM
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

Programma’s elke maandagavond: 
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
Herhaling: zondag 8.30 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. Presentatie: Rita Tijmes, Sijnie Fredrikze 
en Ike Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 uur en 22.00 - 23.00 uur.

voa’s & informatie
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20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 
10.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ OKTOBER 2019
7 oktober 2019
Gesprek met Ds. N. van den Houten over Secularisatie. Lied van de Week: ‘Christus, machtig, zegevierend’ (Sytze de Vries). 
Column: Jan de Kluijver. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek. 

14 oktober 2019
Interview met Albert Schol over Raad van Kerken.  Lied van de week: ‘Christus mijn Heer’ (Sytze de Vries). Column: Wim Eikelboom. 
Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

21 oktober 2019
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. 
Lied van de Week: ‘Daglicht gaat stralen’ (Sytze de Vries).  Column: Harmen Quast. Intermezzo’s: muziek en zang.

28 oktober 2019 
Gesprek met Karin Jonker over POHGGZ. Lied van de Week: ‘Waar komt mijn hulp vandaan? Psalmen van Nu. Boekbespreking: 
Arie Romein. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

b. Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt houdt op 19 september van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3, 
Ede. Meer informatie op de website https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/alzheimer-trefpunt-ede. 
Bellen kan met Christine van den Berg, tel. 06 - 550 707 03 en Christina van Uffelen, tel. 0318 - 689 999.

d. OV inloopspreekuur - 25 september 2019

Ervaar het openbaar vervoer! Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Ede. 
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. 
Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Plaats: Cultura Molenstraat 45 te Ede
Start: 25 september 2019 om 10.00 uur

e. Tot Uw Dienst (TUD) - hulp bij klussen

Voor inwoners met een laag inkomen (zie onder a) kan TUD klussen doen in huis en hulp geven 
in de tuin, in de huishouding, bij boodschappen en bij verhuizen. 

Per klus rekent TUD een onkostenvergoeding van € 7,50 per persoon per uur. 
Meer informatie op www.totuwdienst-ede.nl. U kunt ook bellen met 0318 - 43 74 89.

informatie

c. Cursus internetbankieren

Cultura Stadspoort heeft samen de ABN Amro en de Rabobank een cursus ontwikkeld voor de inwoners van Ede die 
graag willen leren internetbankieren. De cursus richt zich op het eigen maken van de digitale wereld rondom bankzaken. 
Er wordt onder andere aandacht besteed aan internetfraude en het veilig leren bankieren op het internet. Daarnaast is 
er ook ruimte om uw eigen vragen te stellen aan de bankmedewerkers. De cursus vindt plaats in een aparte ruimte en 
wordt gegeven door geschoold personeel van deze banken.

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wel is het noodzakelijk dat u uw eigen computer of tablet meeneemt 
naar de cursus. Er is internet (wifi) aanwezig. De cursus bestaat uit twee delen.

De cursus start bij voldoende (6 personen) aanmeldingen en zal plaats vinden in Ontmoetingscentrum Stadspoort, 
Stadspoort 27&28 in Ede. Aanmelden via Karlijn Mulder, e-mail: kmulder@cultura-ede.nl of 06 - 10 13 21 10.
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ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 
E info@vanedendruk.nl   •  I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

15% kortingscode
voor alle concerten:

PCOBLEDE

Amsterdamseweg 9, Ede
0318 - 200 214
info@edescheconcertzaal.nl
www.edescheconcertzaal.nl

tickets.edescheconcertzaal.nl/t1486
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ZATERDAG 12 OKTOBERSTRIJKERS • PIANO

WIENER KAMMERSYMPHONIE & PAOLO GIACOMETTI


