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Keert de Gouden Koets ooit nog terug op 
Prinsjesdag? De kans bestaat dat de Gouden 
Koets niet meer te zien is op de derde dinsdag 
in september omdat op een zijpaneel een 
koloniaal tafereel te zien is, met een onder 
meer knielende zwarte man namens Suriname 
en de Antillen. Is de afbeelding op de koets 
racistisch en een verheerlijking van het kolo-
niale verleden?

Geschiedenis in de zin van beschrijving van 
het verleden bestaat al zolang er mensen op 
aarde zijn. In het dagelijkse leven worden we 
omringd door overblijfselen uit het verleden. 
We kunnen niet ontsnappen aan het verleden. 
Het verleden met nieuwe vragen bestoken 
kan nieuwe inzichten opleveren en geeft nog 
wel eens een andere kijk op dat verleden. 
Bijvoorbeeld de koloniale geschiedenis van 
Nederland.

In de tijd dat de koets geschonken werd door 
de stad Amsterdam aan koningin Wilhelmina 
dacht men vanuit het Nederlandse standpunt. 
Langzamerhand zijn de historische vragen 
waarmee men de koloniale geschiedenis 
tegemoet trad sterk veranderd. Nu is de alge-
mene opvatting dat er ook zwarte kanten 
zaten aan ons koloniale verleden. De vraag is 
dan ook meteen leidt tot bezwaar tegen het 
gebruik van de Gouden Koets op Prinsjesdag.

In 1979-1980 woonden wij in Knoxville, 
Tennessee, USA. Mijn zusje van 19 bezocht 
ons daar tijdens de kerstvakantie. De laatste 
dag waren we nog even bij de lokale super-
markt Kroger. De knappe donkere jongen 
aan de kassa vroeg mijn zus: “Have you ever 
kissed a black man?”. Op dat moment reali-
seerde ik mij, dat pas 13 jaar daarvoor het 
Hooggerechtshof er aan te pas kwam om het 
wettelijk verbod op gemengde huwelijken af te 
schaff en. Zijn vraag kon door vorige generaties 
niet gesteld kon worden. En met veel vrolijk-
heid werd er gekust.

We moeten niet koste wat kost een traditie in 
ere houden. Ik denk dat de Gouden Koets 
symbool staat voor een tijd die was: die tijd 
willen we niet terug, maar we kunnen die tijd 
ook niet laten verdwijnen. Daar verandert 
niets aan door wel of niet de Gouden Koets te 
gebruiken met Prinsjesdag. Maar als andere 
mensen daar anders over denken, kunnen 
we daar ook rekening mee houden: met een 
andere koets kan Prinsjesdag ook doorgaan.

Jesaja zegt in hoofdstuk 43:18-19:
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik zeg: Hij gaat iets nieuws beginnen.
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COLOFON

LEDENMUTATIES
Overleden
- op 8 augustus de heer P. Meij
- op 12 augustus de heer P.H.H. van der Wildt
- op 13 augustus de heer H.C. de Waal

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN
a. Programma en plaats ledenbijeenkomsten oktober tot en met december 2020
Het houden van ledenbijeenkomsten is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Met uiteenlopende thema’s, die 
voor onze leden van belang kunnen zijn. Ook ontmoeting tussen en met leden is daar een belangrijk onderdeel van. Het 
covid-19 virus waart nog steeds rond en  zijn zorgen over een tweede golf van besmettingen.

De overheidsmaatregelen om het covid-19 virus te bestrijden, maken het veel lastiger ledenbijeenkomsten te houden. In 
veel gebouwen, waaronder “Ons Huis” is het moeilijk aan de overheidsregels te voldoen. Het is in ons aller belang ons aan 
die maatregelen te houden. In de komende maanden is “Ons Huis” niet beschikbaar voor bijeenkomsten.

We zijn blij u te kunnen meedelen dat we bij restaurant/partycentrum “Klein Zwitserland”, Lunterseweg 44 te Ede, 
onze ledenbijeenkomsten kunnen houden en daar de overheidsregels voldoen.

We kunnen daar terecht op dinsdagmiddagen in plaats van de gebruikelijke maandagmiddagen.

Naast de voor iedereen geldende basisregels moeten iedereen, die de ledenbijeenkomst bezoekt, zich ook houden aan de 
volgende voorschriften:
– iedereen heeft een vaste zitplaats.
– bezoekers mogen niet van plek wisselen.
– bij binnenkomst is een gezondheidscheck verplicht.
– bezoekers melden zich vooraf aan.

De basisregels:
– blijf thuis bij klachten – was vaak uw handen
– hoest en nies in uw elleboog – schud geen handen
– houdt 1,5 meter afstand van anderen

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
0318-64 01 62
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

Wij denken aan hen met eerbied en respect. Wij wensen 
hun familie en allen die van hen hielden veel sterkte en 
Gods troost bij het dragen van dit verlies.
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Het gewijzigde programma ziet er als volgt uit:
17 november  Het universum in verwondering dhr. Gerbrands
15 december Kerstviering Ds. Jan Heine

c. Afscheid van Cock Walraven
Op 24 augustus 2020 namen we als bestuur afscheid van Cock Walraven in Klein Zwitserland te Ede. Na een gezellige lunch 
hebben we dat op een persoonlijke manier gedaan. Elk bestuurslid gaf Cock een gedicht mee. Cock heeft haar taak als bestuurslid 
na vijf jaar helaas moeten neerleggen wegens fysieke belemmeringen. Daarom heeft Cock te kennen gegeven niet meer als 
bestuurslid actief te willen zijn. Haar taak als VOA zal zij blijven doen namens de PCOB Ede. Tijdens deze coronatijd heeft Cock 
de coördinatie op zich genomen om er voor te zorgen dat ieder lid van onze afdeling één keer werd gebeld. Dat werd zeer op 
prijs gesteld hoorden we terug. We gaan Cock ook missen in de commissie Lief en Leed maar Jacomien gaat dat van haar  
overnemen. Deze commissie heeft als doel het omzien naar elkaar te bevorderen en de betrokkenheid op elkaar te vergroten. 
We danken Cock voor haar grote inzet en betrokkenheid voor de PCOB Ede.

d. Ledenbijeenkomst 20 oktober 2020
Op de fiets naar Rome – Herman Gerritsen
Na hun fietstocht van Ede naar Santiago de Compostella maakten 
Coby en Herman Gerritsen in september vorig jaar een nieuwe en bij-
zondere fietstocht van 2.200 kilometer naar Rome. Een fietstocht 
langs mooie bekende en minder bekende rivieren, over de Alpen en 
door mooie streken. Met bijzondere ontmoetingen en andere erva-
ringen en dwars door de historie van Europa. Was het alleen een 
mooie fietstocht of ook een pelgrimstocht? Herman wil u graag deel-
genoot maken van de opgedane ervaringen aan de hand van foto’s 
en video’s.

Van harte uitgenodigd voor deze ledenmiddag. En neem gerust ie-
mand mee uit uw vriendenkring of buurt. Welkom!

Plaats en tijd
De ledenmiddag begint om 15.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur. 
Plaats restaurant-partycentrum Klein Zwitserland, Lunterseweg 44 
te Ede.

Aanmelden
Als u de ledenmiddag wilt bezoeken dan moet u zich wel vooraf aanmelden bij Ria Hordijk. Dat kan tot uiterlijk 16 oktober 2020 
u op te geven op het e-mailadres ledenopgavepcob@gmail.com of door te bellen. Haar telefoonnummer is 06 17 67 43 19.

Ria Hordijk

e. Jaarvergadering 2020
De jaarvergadering, die we op 16 maart 2020 hadden gepland, kon niet doorgaan. Als de ledenmiddag van 20 oktober a.s. goed  
verloopt willen we die houden op 17 november 2020. De agenda en de daarbij behorende documenten blijven verder onveranderd.

Geeske Telgen

f. Rabo ClubSupport – Stem op PCOB Ede
Wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport!
Als u lid bent van de Rabobank kunt u vanaf 5 oktober 2020 stemmen om PCOB Ede een bijdrage te laten krijgen 
van Rabo ClubSupport. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging/- 
stichting.
Helpt u ons mee?

c. Lief en Leed
Omzien naar elkaar
Leden die iets verdrietigs of iets blij’s meemaken, krijgen een kaart of een bezoekje. Er wordt iets lekkers mee- 
genomen. Dat wordt erg op prijs gesteld. Als u leden kent, die wel 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
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d. Landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB tweede kwartaal 2020
KBO-PCOB heeft een overzicht gemaakt wat zij in het tweede kwartaal van 2020 op landelijk niveau heeft gedaan om uw belan-
gen te behartigen. Er was volop aandacht  voor het corona-virus en de gevolgen daarvan en voor de pensioenen. Ook een 
vooruitkijk naar de verkiezingen van 2021, onder meer door gesprekken te voeren met diverse politieke partijen die op dit 
moment hun verkiezingsprogramma’s schrijven. Met Omroep Max en de ChristenUnie keken we vooruit: we roepen het kabinet 
door middel van een manifest op om tijdens de corona-crisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers wor-
den en om bij alle stappen die gezet worden ouderen volwaardig te betrekken.

Aan de orde kwamen onder meer:

1. Corona
KBO-PCOB heeft meegedacht over de specifieke Leidraad over de weging voor behandeling van met het corona-virus besmette 
patiënten thuis of in het ziekenhuis. Ook heeft zij naar de Tweede Kamer zorgen geuit over de mensen die thuis wijkverpleging 
ontvangen. Over de belastbaarheid van de mantelzorger en een goede informatievoorziening aan de cliënt. KBO-PCOB vroeg 
het kabinet alles in het werk te stellen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te maken voor medewerkers en man-
telzorgers in de thuissituatie en te zorgen voor een goede informatie-
voorziening voor iedere oudere.

2. Behoud collectiviteitskorting
Ook al dacht de politiek daar eerst anders over, door een effectieve 
lobby van KBO-PCOB blijft de korting van 3% op de basispremie van 
collectieve zorgverzekering via KBO-PCOB ook inr  2021 behouden.

3. Kostendelersnorm (mantelzorgboete) Sinds enkele jaren hebben 
ouderen met een onvolledige AOW te maken met  een korting op de 
uitkering als zij samenwonen met bijvoorbeeld kinderen of kleinkinde-
ren. Met forse financiële problemen voor mensen, die het vaak al niet 
breed heeft. KBO-PCOB heeft alles in het werk gesteld om die mantel-
zorgboete van tafel te krijgen. De Tweede Kamer heeft daarover mo-
ties aangenomen..

4. Armoede en schulden
De Tweede Kamer sprak over armoede en schulden. Kamerleden na-
men de inbreng van KBO-PCOB over. Teveel senioren maken geen ge-
bruik van de bijstandsaanvulling. Het kabinet kiest nu voor een stevige 
aanpak zodat financieel kwetsbare mensen krijgen waar ze recht op 
hebben.

5. Ouderenmishandeling
Ieder jaar worden in Nederland naar schatting 170.000 senioren slacht-
offer van een vorm van ouderenmishandeling. Een schrikbarend aan-
tal. Omdat ouderenmishandeling vaak niet zichtbaar is, is extra aandacht voor het onderwerp erg belangrijk. Daarom vroegen 
we op 15 juni, de dag van de ouderenmishandeling, daar extra aandacht voor. Door voorlichting te geven en het inzetten van 
vrijwilligers, die weten hoe het gesprek daarover aan te gaan.

e. Ledenwerving
De PCOB en onze afdeling kunnen het werk op het gebied van onderlinge ontmoeting, ondersteuning en belangenbe-
hartiging 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, belangen-
behartiging en voorlichting willen ondersteunen dan wilt u het belang om 
lid van de PCOB te zijn, verwoorden in uw familie en of vrienden en kennis-
senkring. 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 her-
druk 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
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ZORG EN WONEN
a. Campagne Senioren en veiligheid
Maak het criminelen niet te makkelijk
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is begin september de campagne Senioren en 
Veiligheid gestart. Ouderenbonden, politie, Openbaar Ministerie, Fraudehelpdesk, 
Slachtofferhulp Nederland, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Veilig internetten, banken (o.a. via veiligbankieren.nl), supermarkten en de  
telecomsector en veel gemeenten doen mee.

Doel is dat we er samen voor zorgen dat criminaliteit niet loont. In die campagne 
krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en wat ze 
moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ is er aandacht voor verschillende 
vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via  
bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes).

Meer informatie op onze website www.pcob.nl/uw-afdeling/Ede 
en www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

b. 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 in de nieuwsbrief van september. 
Meer info op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensgrenzen-voor-regelingen.

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
Rineke van Ginkel 0318- 418 250 en 06 23 48 15 28

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 ver-
lopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. 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.
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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/blij-
ven-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 zich eerst aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 of bellen met 036 – 720 09 11. Afspraak maken kan ook op
 https://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html. 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. De opbrengsten van de keuring zijn voor de stichting Child Support Indonesia.

2. Kunst of kitsch
Taxateur Gert Bomhof heeft weer voorwerpen van leden beoordeeld. De beoordeling leest u hieronder.

a. Schilderij Drents interieur door Jan Kuiper
Kunstenaar Jan Kuiper (Heemstede, 1928) woonde tijdens zijn 
jeugd in Assen, waar hij zijn eerste schilderkist kreeg en hij onder 
meer het Drentse landschap schilderde.

Jan Kuiper studeerde aan Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunst in Den Haag. De Nieuwe Haagse School, waartoe het werk 
van Kuiper vaak gerekend wordt, is een beweging uit de jaren 50 die 
figuratieve schilderkunst als uitgangspunt had en zich afzette tegen 
Cobra. Schilders als Paul Citroen, Kees Andrea en Piet Ouburg 
behoorden ook tot deze stijl. Het werk van Kuiper wordt ook wel 
als ‘Vertekend Realisme’ beschreven. De schilder lijkt zichzelf echter 
tot geen enkele school te rekenen. ‘Ik ging mijn eigen gang’, aldus 
Kuiper in 2008.
Het schilderij is een Drents interieur. Dat zie je aan de klok.
De waarde van dit schilderij is ongeveer € 250.
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b. Donkere Boerderij door Jan Adam Zandleven
Schilder Jan Adam Zandleven (Koog aan de Zaan, 1868) moest van 
zijn vader tegen wil en dank in de zaak maar de handel trok hem 
niet. Al op jonge leeftijd wilde hij schilder worden en alleen leven 
voor de kunst en de natuur. Hij leerde zichzelf het schilderen aan. 
Toen hij in 1901 zijn werk aan Jozef Israëls liet zien, raadde deze 
hem aan om door te gaan met schilderen. In 1903 verliet hij de 
zaak van zijn vader en ging werken in Wijk bij Duurstede. Daar ont-
moette hij de schrijver Querido. Ondertussen was hij in contact 
gekomen met kunsthandelaar Bremmer, die hem financieel steun-
de en had hij kennis gemaakt met Helene Kröller-Müller. In 1904 
trouwde hij en vestigde zich in een klein boerenhuisje in Gorssel 
en in 1912 in Putten. Hij trok zich graag met zijn vriend Jan Carbaat 
terug in de bossen en maakte daar sprookjesachtige schilderijen 
met veel aandacht voor details. Hij schilderde en tekende bloemen, 
stillevens, bosgezichten, boerderijen en bloeiende boomgaarden. 
In het begin in naturalistisch-impressionistische stijl. Later over-
gaand in een eigen pointillistische trant, het zgn. Stempel “Zandleven” waardoor zijn schildertrant zicht kenmerkte. In 1918 
verhuisde hij naar Rhenen waar hij op 16 juli 1924 op 55 jarige leeftijd overleed.

Het doek is een Veluws boerderijtje. De lijst is heel bijzonder met een monogram.
De waarde van het schilderij is € 1.500.

c. Penning
Over de herkomst en het doel van deze penning bestond enige twijfel. 
De veronderstelling was dat het misschien een penning zou kunnen zijn 
van één van de vele instellingen op het gebied van gezondheidszorg in 
Ede omstreeks 1929. De leden van de Facebook groep “Historie van de 
Gemeente Ede in beeld” zorgden voor duidelijkheid: Het is een penning, 
die de gemeente Ede uitgaf en door de betreffende hond moet worden 
gedragen als bewijs dat de hondenbelasting was betaald.

In 1446 werd in Utrecht de allereerste hondenbelasting geheven. Het 
was toen nog een zoutheffing: een belasting, die niet met geld maar 
met zout werd betaald. Aan het begin van de 19e eeuw werd de belas-
ting geheven om hondsdolheid tegen te gaan. Elke hond moest worden 

geregistreerd en kreeg dan, na betaling van de hondenbelasting, een
hondenpenning en een hondenhalsband waaraan de penning kon worden bevestigd. Op deze
penning stond de naam van de eigenaar, het wapen van de gemeente, en het jaar van
heffen. Honden die niet zo een penning droegen mochten worden afgemaakt. Naast het beperken van hondsdolheid was een 
ander veel gehoord argument dat een een hondeneigenaar eerst zichzelf moest kunnen onderhouden voordat hij een hond 
aan zou schaffen.

Geen waarde bekend.

d. Glazen met slingervoet
Deze glazen komen mogelijk uit de omgeving van Devon, Bocey Tracey in Zuid Engeland. 
Datering rond 1910 – 1920.

Geschatte waarde per glas € 25 – 30.

3. Ede FM
Programma’s elke maandagavond
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 - 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Herhaling zondag 10.00 en 21.00 uur.

Programma’s kerkvenster
5 oktober Gesprek met Irene Waanders over “Zin zondag”. Lied van de Week: “Wie op uw woord vertrouwt, o God”. 
 Columnist Kika IJsselmuiden.
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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

12 oktober Onderwerp van het interview nog niet bekend. Lied van de Week: “Vol zorgen leggen wij”. 
 Columnist Cora Otter.
19 oktober In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treff ende lectuur in kerk en samenleving. 
 Lied van de Week: “Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God” Column: Wim Eikelboom.
26 oktober Gesprek met Carel de Vries over de visienota van de PKN “Van U is de toekomst”. 
 Lied van de Week: ‘Rust en ruimte - psalm 14” 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. Edesche Concertzaal
In verband met de bestrijding van het coronavirus zijn de concerten in het seizoen 2020/2021 tot nader order uitgesteld. Kaar-
ten gekocht voor deze concerten blijven geldig. Mocht een van de concerten geannuleerd worden, of op een datum plaatsvin-
den waarop u niet kunt, dan kunt u uw kaartje gebruiken voor een ander concert.

5. Mantelzorgtrefpunt Trefpunt in Ede-Centrum
Op 17 september j.l. is het Mantelzorg Trefpunt in Ede-Centrum geopend. 
Bent u mantelzorger en vindt u het prettig met andere mantelzorgers in contact te komen? 
Dat kan op 29 oktober, 19 november en 10 december van 13.30 – 15.30 uur in restaurant Rode Peper 
en Basilicum, Grotestraat 104 te Ede.

Voor meer informatie bel Malkander 0318- 20 80 80, 
info@malkander-ede.nl of www.malkander-ede.nl


