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Om een einde te maken aan de 
onmenselijke taferelen in Ter Apel 
moet de opvang drastisch beter. Er is 
gekozen voor een tijdelijke vertraging 
van de komst van na-reizigers met 
maximaal zes maanden. Die periode 
moet gebruikt worden voor de bouw 
van een tweede aanmeldcentrum, voor 
een wet voor een eerlijke en desnoods 
gedwongen verdeling van asielzoekers 
over alle gemeenten en voor meer 
capaciteit zodat mensen fatsoenlijk 
kunnen worden opgevangen. Er zijn 
afspraken gemaakt door de coalitie 
over migratie en tegelijk merken we dat 
partijen lijnrecht tegenover elkaar 
komen te staan. Ook op andere 
onderwerpen in de samenleving 
dreigen we meer tegenover elkaar te 
gaan staan. Dreigementen ‘als je niet 
doet wat ik zeg, dan zeggen we ons 
lidmaatschap op’ zijn het gevolg. En is 
er helaas geen ruimte meer voor het 
gezichtspunt van de ander. 

Ook op landelijk niveau is het voor onze 
seniorenorganisatie lastig om alle 

verenigingen bij elkaar te houden. Als 
meningen verschillen en verdere 
verwijdering dreigt met vertrek als 
uiterste consequentie, moet je 
beginnen met te beseffen dat er een 
gezamenlijk belang is. Accepteren dat 
er een verschil is, maar dat je op andere 
gebieden samen op kan trekken. We 
wensen de landelijke KBO-PCOB-
besturen veel wijsheid toe.

De maand oktober trekken we als PCOB 
Ede op verschillende manieren samen 
op met onze zuster/broederorganisa-
ties. Ik prijs ons daarin gelukkig. 
En ik hoop u als leden in oktober op 
verschillende manieren te ontmoeten 
zoals bij de Pegasus-film, de Informatie- 
en doemarkt, met een prachtige 
historische quiz over Ede of bij de lezing 
van notaris Schutte. We kijken uit naar 
ons 40-jarig bestaan. Mag de liefde van 
God ons vasthouden en mag de Geest 
van God ons helpen in de jaren die voor 
ons liggen. 
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Colofon & leden

LEDEN
Nieuwe leden
- de heer B. Wattèl
- mevr. J. S. de Ruiter-Mastenbroek
- de heer R. van Hattem
- mevr. J. H. J. Valkenburg

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

Overleden
- op 8 juli 2022 de heer W. van Essen

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.

40 JARIG JUBILEUM PCOB-EDE40 JARIG JUBILEUM PCOB-EDE
Ons 40 jarig jubileum hopen wij 15 november a.s. feestelijk te vieren. 

U weet dat we die dag met de bus gaan naar

PALEIS HET LOO IN APELDOORN
Het aantal aanmeldingen stond bij het maken van deze nieuwsbrief op 88. 
Alle deelnemers krijgen omstreeks 15 oktober nog een brief/mail met de laatste gegevens. 
We hebben plaats voor 90 deelnemers. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn noteren wij u op de wachtlijst. 
Wilt u dat? Meld u zich dan aan bij Bep Toering: beptoering@gmail.com of tel. 06 27 32 27 98.

Informatie voor de deelnemers

Op 15 november
U bent uiterlijk 9.15 uur aanwezig bij de Open Hof, Hoflaan 2 Ede. 
We vertrekken om 9.30 uur. 
Aankomst:  Een kopje koffie of thee met iets lekkers
Daarna:  Bezichtiging van het paleis en/of de tuinen
Afsluiting: Een heerlijke lunch.
Terug in Ede: Uiterlijk 15.30 uur.

De jubileumcommissie: Coby Gerritsen, Ale Sierksma, Bep Toering
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LEDENACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag woensdag 12 oktober - levenstestament - notaris mr. T. J. Schutte

Op deze ledenmiddag zal notaris mr. T.J. Schutte van notariskantoor Posthuma en Schutte in Ede ons wegwijs maken in 
het onderwerp levenstestament. Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw 
bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. In een levenstestament kunt u regelen hoe 
u uw belangen geregeld wilt hebben als u het in de toekomst zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld 
als u voor een ingrijpende operatie staat of voor de situatie dat u lichamelijk of geestelijk 
achteruit gaat. Zo houdt u zelf de regie en worden de financiële, medische en andere 
persoonlijke zaken volgens uw wensen geregeld. Er is ook ruimschoots gelegenheid tot het 
stellen van vragen over dit onderwerp.

Plaats en tijd
De bijeenkomst begint om 14:30 uur in ‘Rehoboth’, Driehoek 11 te Ede.

Vervoer
Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? Neem dan contact op met 
Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19 of Hermien Enserink, 06 -14 10 16 28.

b. 17 oktober - Docufilm operatie Pegasus - Herman Rolleman en Ben Kolster 

Op maandagmiddag 17 oktober is er exclusief voor leden van PCOB Ede, Bennekom, Lunteren en van KBO-Ede een 
voorstelling van de bijzondere docufilm over de operatie Pegasus in Pathé Ede, Laan der Verenigde Naties 150, Ede.

Achtergrond
Na de nederlaag bij Arnhem bleven veel militairen achter aan de noordzijde van de 
Rijn. Sommigen wisten zich te verbergen voor de Duitsers, anderen wisten te 
ontsnappen nadat ze gevangen waren genomen. Veel van hen werden opgevangen 
en verborgen door het plaatselijke verzet op en rond de Veluwe.

Toen duidelijk werd dat het geallieerde leger niet snel zou oprukken over de Rijn, 
werd een plan gemaakt om de vele achtergebleven militairen te evacueren naar 
bevrijd gebied over de Rijn.

Operatie Pegasus I in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 was een succes, waarbij meer dan honderd mensen geëvacueerd 
werden. Het is één van de grootste succesverhalen van het Nederlandse verzet in Tweede Wereldoorlog.

Docufilm
Herman Rolleman maakte hierover de documentaire Pegasus. De verhalen van onder andere mevrouw Janssen en 
Herman van der Kaa staan hierin centraal. In de schuur van Janssen doken ruim 50 militairen onder. Herman van de Kaa 
was koerier. De documentaire geeft ook het verhaal van majoor Tony Hibbert van de eerste Britse luchtlandingsdivisie. 
Hij is een van de weinigen die daadwerkelijk op de brug bij Arnhem zijn geweest.

Met hulp van veel vrijwilligers is een nauwkeurige reconstructie van de 
gebeurtenissen gemaakt die aan de ontsnapping vooraf gingen en is de 
operatie zelf in beeld gebracht. Net of je er zelf bij bent.

Voor wie?
De voorstelling is exclusief voor leden van de PCOB-afdelingen Ede, Bennekom, 
Lunteren en van KBO-Ede. Per lid maximaal één introducee.

Het aantal deelnemers is afhankelijk van de zaalruimte. Bij meer aanmeldingen 
dan het aantal plaatsen hebben leden van PCOB-Ede en hun introducés 
voorrang.

Kosten
De kosten voor het bijwonen van deze voorstelling zijn € 9,00 per persoon. U betaalt dat door het bedrag over te maken 
op bankrekening NL 27 RABO 0103 5960 54 t.n.v. PCOB-afdeling Ede. Vermeld in de omschrijving: Pegasus. 

ledenaCtiviteiten
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Aanmelden
Leden van PCOB-Ede kunnen zich tot uiterlijk 7 oktober aanmelden op het e-mailadres pegasus-ede@pcob50plus.nl 
Heeft u geen e-mailadres, neem dan contact op met Herman Gerritsen. De aanmelding is pas definitief als er betaald is.

c. Informatie- en Doemarkt - 27 oktober 2022 

Bewegen is gezond en sport verbroedert. Het is de gedachte 
achter de Informatie- en Doemarkt die wij met PCOB Ede, 
Bennekom, Lunteren, KBO Ede en Sport Service de Vallei in de 
herfstvakantie organiseren. Als warmdraaien in aanloop naar 
de seniorengames Ede van volgend jaar. Doet u mee aan de 
Senioren Informatie- en Doemarkt 2022 met informatie, 
demonstraties en activiteiten als een quiz? Ook aan de 
kleinkinderen is gedacht. Samen andere senioren ontmoeten 
en samen in beweging komen met leuke activiteiten? Dat kan 
volop in gemeente Ede! 

Kennisquiz Ede
Op die dag is om 15.00 uur een van de hoogtepunten de 
Historische Kennisquiz Ede. Wie weet het meest over de 
historie van Ede en haar buitendorpen Lunteren en Bennekom? 
De winnaar krijgt een bijzondere prijs en aandenken mee. Doe 
mee aan deze bijzondere quiz met een grote variatie aan 
vragen. Een klein voorproefje (om uw kennis te testen) vindt u 
hier https://h3roes.survalyzer.eu/KennisquizEde. Deze link 
mag u uiteraard ook delen met uw vrienden en kennissen.

Plaats en tijd
Donderdag 27 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in sporthal De 
Peppel, Peppelensteeg 1a, 6715 CV Ede.
We hopen dat u dan deelneemt of komt kijken hoe uw vrienden 
en of kennissen het er vanaf brengen.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met 
Geeske Telgen: geeske.telgen@planet.nl, 
Met sportieve groeten!

Geeske Telgen

ledenaCtiviteiten

d. Koffie en Sfeer Plus - 5 oktober 2022 - Samenwerking PCOB en Nieuwekerkgemeente

Al een aantal jaren is er op woensdagmorgen ‘Koffie en Sfeer’ in de Rank bij de Nieuwe Kerk. 
Het adres is Verlengde Maanderweg 33, Ede. 

Iedereen uit de kerk en de buurt is dan welkom voor een kop koffie of thee met wat 
lekkers. De ontmoeting met elkaar is het belangrijkste. De inloop is elke woensdagmorgen 
van 10.00 – 11.30 uur. 

Ook PCOB-Ede zoekt naar mogelijkheden voor koffieochtenden en wil graag hierbij 
aansluiten. Daarom gaan we op de eerste woensdag van elke maand Koffie en Sfeer 
Plus organiseren. 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! 

Zet 2 november alvast in uw agenda.

Werkgroep PCOB/Nieuwekerkgemeente: Ria Hordijk, Bep Toering, Eijo Balk en Jacomien Wijnbergen 
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f. Programma KBO-Ede 

vrijdag 7 oktober  Samen uit eten bij Moeke
woensdag 19 oktober Lezing door Erik Erkelens over hacken van je internet.
woensdag 16 november GGD Midden Gelderland over coronazaken 
woensdag 22 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. Bezorgers

Om verschillende redenen moesten mevr. S. Elzinga en de heren G. J. van Osnabrugge, W. Jonkers en G. J. Kroon stoppen 
als vrijwilliger-bezorger. Vanaf deze plaats ook hartelijk dank voor de bijdrage die u daarmee aan onze afdeling leverde.

De oproep voor nieuwe bezorgers leverde een mooi resultaat op. 
Als nieuwe bezorgers meldden zich aan: mevr. E. Brons, mevr. M. J. van ’t Hoffen, dhr. E. Ploeg.

Ook kregen we nieuwe reservebezorgers: mevr. B. van Winsum-Westerik en de heren G. van de Werken en A.O. Sierksma.

Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

h. 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

ledenaCtiviteiten

i. 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

e. Programma PCOB-Ede november-december 2022

We kunnen u het volgende interessante en gevarieerde programma aanbieden. Oordeel zelf!

Datum Onderwerp
woensdagavond  9 november Maria, icoon van genade door prof. dr. Arnold Huijgen
woensdag 15 november Viering 40 jarig jubileum PCOB-Ede in Paleis Het Loo Apeldoorn
woensdagmiddag 14 december Tweeluik Elisabeth en Maria door ds. Anne Verbaan
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ledenaCtiviteiten

j. Brief Hoofdbestuur PCOB

Ontwikkelingen in samenwerking tussen PCOB en  Unie KBO

Het bestuur van PCOB landelijk heeft ons gevraagd u te informeren over de situatie waarin de PCOB zich op dit 
moment bevindt.

Voorgeschiedenis
de landelijke senioren-verenigingen KBO en PCOB werken al lang intensief samen. In 2016 is de ambitie 
uitgesproken dat KBO-PCOB zich vanaf 1 januari 2017 met één gezicht naar de buitenwereld zou presenteren. Een 
belangrijke gedachte daarachter  was het bundelen van de krachten op het gebied van landelijke belangenbehartiging.

De structuren van de beide verenigingen Unie KBO en PCOB bleven ongewijzigd. De Unie KBO
heeft een gelaagde structuur met een bestuur Unie KBO, autonome provinciale bonden en (veel) autonome lokale 
afdelingen, welke alle een eigen rechtspersoon in de zin van de wet zijn. De PCOB heeft een structuur met een 
landelijk bestuur en lokale afdelingen, die geen
rechtspersoon in de zin van de wet vormen.

Verenigingskantoor
In 2016 is één gemeenschappelijk verenigingskantoor gevormd. Dat levert diensten en producten aan KBO- en 
PCOB-afdelingen. KBO-afdelingen bleven, net als daarvoor, daarnaast ook diensten en producten af van de 
provinciale KBO afdelingen. PCOB-afdelingen kunnen o.a. ook gebruik maken van de gemeenschappelijke 
ledenadministratie, ondersteuning
voor afdelingsbesturen en in het bijzonder voor de penningmeesters en de website PCOB.

Intensivering samenwerking
Unie KBO en de PCOB gaven in de periode 2017 - 2019 opdracht voor een onderzoek naar een verdergaande 
samenwerking. Conclusie: dat kan beter tot zijn recht zou komen als de  verschillende verenigingsstructuren van 
Unie KBO en PCOB meer ineengevlochten zouden worden.
Dat laatste wilden de verschillende grotere provinciale KBO bonden -waaronder Limburg, Gelderland en Overijssel- 
absoluut niet. Zij waren bang dat het provinciale bonden zouden verdwijnen.
Dit leidde in 2019 tot een impasse binnen de Unie KBO. De genoemde bonden dreigden uit de Unie KBO te 
stappen, net zoals KBO-Brabant, die eerder zelfstandig verder ging.
In 2020 is met succes veel energie gestoken in om het uiteenvallen van de Unie KBO te
voorkomen. Dat is uiteindelijk gelukt met de toezeggingen dat:
1. er niet zal worden getornd aan de provinciale bonden en
2. Unie KBO en de PCOB zullen gaan zoeken naar een federatieve samenwerking.

Dat leidde tot de op 1 juli 2021 door beide verenigingen ondertekende Samenwerkings-
overeenkomst KBO-PCOB Nieuwe Stijl. Unie KBO en PCOB houden daarin hun eigen structuur. Ook is  afgesproken 
om tot 1 juli 2025 in federatief verband samen te werken. En na te gaan welke manier in de toekomst het beste 
kan worden samengewerkt.

Vrij snel daarna gaf KBO Noord-Holland en daarna ook KBO Limburg, KBO Gelderland en KBO Overijssel aan per 
1 januari 2023 uit de Unie KBO willen te stappen. Het heeft er alle schijn van dat dit voornemen zal worden 
omgezet in een definitief vertrek.

Het landelijk bestuur PCOB beseft dat deze ontwikkeling in de toekomst mogelijk invloed kan
hebben op de samenwerking, die door PCOB en KBO-afdelingen op lokaal niveau in de praktijk
vorm heeft gekregen. Het laatste wat het PCOB-bestuur wil is, dat die doorgaans vruchtbare
samenwerking op lokaal niveau – bij u dus – op de tocht zou komen staan. Wij zijn juist een warm voorstander van 
goede relaties tussen lokale afdelingen PCOB en KBO.  Het bestuur wil de ontwikkelingen niet passief afwachten. 
Het oriënteert zich op de toekomst van
de PCOB. Op 23 september 2022 is een extra vergadering van de Ledenraad bijeengeroepen om over de ontstane 
situatie te beraden.
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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.

Uw inkomen en/of vermogen mag niet meer zijn dan de bedragen in de volgende tabel. 
Meer info op https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensgrenzen-voor-regelingen. 

b. Zorgen voor Morgen - Prémantelzorg

Op 20 april 2022 schreef COSBO-Ede een brief naar de gemeenteraad over prémantelzorgbeleid. Daarin vroeg COSBO-
Ede, waarin de PCOB-afdelingen Bennekom, Ede en Lunteren en KBO-Ede samenwerken, het initiatief te nemen om het 
initiatief te nemen om prémantelzorg woningen op korte termijn, d.w.z. al op 1 januari 2023, mogelijk te maken. 

Kort gezegd is een prémantelzorgwoning hetzelfde als een mantelzorgwoning, maar dan vooruitlopend op het ontstaan 
van de echte mantelzorgbehoefte. Daar worden dan wel de voorwaarden aan verbonden dat tenminste één van de 
personen om wie het gaat ouder is dan 70 jaar en dat er een familieband is tussen de beide huishoudens.

En overigens gelden alle regels voor mantelzorgwoningen (omvang, bouwhoogte, etc.) alsook de verplichting om na 
afloop van de mantelzorgsituatie de woonfunctie (veelal keuken en badkamer) weer te verwijderen.

De Adviesraad Sociaal Domein Ede heeft op 6 juli 2022 over dit onderwerp advies uitgebracht aan burgemeester en 
wethouders. De raad sluit zich aan bij de zorg van de COSBO en ook hij dringt aan op prémantelzorgbeleid binnen de 
gemeente Ede. 

Op 6 september jl. hebben burgemeester en wethouders op dat advies gereageerd. Hierna de tekst van de reactie.

Prémantelzorgbeleid
In uw brief geeft u aan dat u achter het advies van de COSBO staat om beleid tot prémantelzorgwoningen te ontwikkelen. 
Eerder heeft de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in haar rapport ‘Zorgen voor morgen’ de gemeente ook 
geadviseerd om beleid te ontwikkelen over prémantelzorgwoningen.

Zorg, inkomen en Wonen
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We herkennen de zorgen die uw raad uit, over het woonklimaat in Ede. Het is een thema dat de komende jaren actueel zal 
blijven en onze aandacht vraagt en blijft vragen. Creatieve oplossingen zijn nodig en gewenst. Een van de denkrichtingen is 
beleid rondom prémantelzorgwoningen. Dit najaar onderzoeken we dit onderwerp om te kijken of en hoe dit een oplossing 
biedt voor de Edese situatie. Daarbij nemen we het beleid mee dat in andere gemeenten is opgesteld, waaronder Barneveld 
en Goirle.

Het resultaat van dat proces bespreken wij in ons college en sturen wij uw Adviesraad Sociaal Domein ter informatie toe in 
het vierde kwartaal van dit jaar.

Benutten bestaande woonvoorraad
Voor de volledigheid vermelden we nog dat er dit najaar onderzoek start naar het (beter) 
benutten van de bestaande woonvoorraad. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan 
woningsplitsing, ‘co-housing’ en kavelsplitsing.
Samen met prémantelzorgwoningen hebben we dan een completer beeld van mogelijke 
oplossingsrichtingen.

‘Zorgen voor morgen’ en Woningbehoeftenonderzoek
Op 1 maart 2021 hebben we ons rapport ‘Zorgen voor Morgen’ aan de toenmalige 
wethouder, de heer G. Ritsema, aangeboden. Met het geven van een reactie wilde hij 
wachten op de resultaten van het Woningbehoefteonderzoek waarvoor Ede opdracht 
had gegeven. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Het document is te vinden op 
https://ede.raadsinformatie.nl/document/11676560/1. 

Nu het onderzoek er is zullen we ongetwijfeld op korte termijn een inhoudelijke reactie 
op de vragen en aanbevelingen in ‘Zorgen voor Morgen’ krijgen.

c. Hulp bij hoge energielasten

Door de sterk gestegen prijzen van energie hebben veel mensen het moeilijk om de energierekening te betalen. 
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 € 125,00. De actie is georganiseerd door het 
Diaconaal Platform Ede en heeft € 35.000 opgehaald.  Een deel van het bedrag is inmiddels 
besteed. Er is nog geld beschikbaar.

Kent u zelf mensen, die deze kleine solidariteitsbijdrage goed kunnen gebruiken? Wilt u om 
u heen kijken en mensen op deze mogelijkheid attenderen? Of kunt u zelf die bijdrage goed 
gebruiken? Vul dan het formulier in 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. Het formulier is ook te downloaden op onze website ..

2. Energietoeslag gemeente Ede
U kunt bij de gemeente Ede een energietoeslag van € 1.300 aanvragen. Dat kan als uw inkomen niet meer is dan 
130% van het sociaal minimum. De bedragen die daarbij horen vindt u in de tabel onder a hiervoor. 
Er gelden een aantal andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Die vindt u op de volgende website:
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen#c7017. 
Daar kunt u ook de energietoeslag aanvragen.

Aanvraagformulieren
Vindt u het moeilijk deze aanvraag digitaal te doen? 
De aanvraagformulieren zijn ook vinden op onze website https://www.pcob.nl/nieuws/hulp-bij-hoge-energielasten/ 

Vindt u het lastig een of meer aanvragen zelf te doen. Vraag dan iemand in uw omgeving u daarbij te helpen. Ook de 
vrijwillige ouderenadviseurs willen u daarbij 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.

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

a. Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder in de gemeente Ede. In 
de afgelopen jaren zijn het weggebruik en de regels daarvoor flink veranderd. Denk aan de e-bike, gebruik van de weg 
en nieuwe verkeersregels. Ook aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz. In 2 bijeenkomsten 
van 2 uur worden senioren onder leiding van een voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. De 
cursus is op verzoek van de gemeente Ede en in opdracht van de provincie Gelderland.

De cursus is informatief. Er is geen examen. 
Deelname is gratis. Neem gerust uw buurman/
buurvrouw, een familielid of kennis mee. 
De bijeenkomsten zijn op donderdag 3 en 10 
november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ EDE. U wordt op 
beide dagen verwacht.

Met een begeleider kunt u ook een individuele 
praktijkrit maken van ca. 40 minuten in uw eigen 
auto. Die is er om u tips en adviezen te geven over 
uw rijvaardigheid. Meer informatie hierover krijgt u na aanmelding.

Aanmelden
Er is grote belangstelling en beperkte 
capaciteit. Meldt u daarom direct aan via 
de website www.vvn.nl/agenda of stuur 
een e-mail naar steunpuntoost@vvn.nl 
o.v.v. VVN  Opfriscursus Ede. Vermeld in 
de e-mail uw naam, adresgegevens, 
geboortejaar en telefoonnummer.
Bel voor meer informatie naar:
088 . 524 89 20

U ontvangt dan 1 week voor het begin 
van de cursus een bevestigingsbrief.

voa’s & informatie
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b. 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 oktober 2022
3 oktober  Gesprek met Nico Simonse en Corrie Stam over ‘Kerkproeverij in Ede’. 
 Lied van de Week: ‘Psalm 23’ uit het Requiem van John Rutter. Column: Joop Korteland. 
10 oktober  Gesprek met Maartje de Koning over ‘Studentenvereniging Navigators in Ede’. 
 Lied van de Week: ‘Ik heb verstaan Heer, wat Gij hebt gezegd’ (NLB 156). Column: Ide Zinkstok. 
17 oktober  In de rubriek ‘In ’t Vizier’ praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk 
 of samenleving. Lied van de Week: ‘Rots waaruit het leven welt’ (NLB 911). Column: Piet Griffioen.
24 oktober Gesprek met Ds, Theo Pieter de Jong over ‘Zijn ervaringen, indrukken en belevenissen in Ede’.  
 Lied van de Week: ‘Wat in stilte bloeit (de tafel der armen)’,Huub Oosterhuis. Column: Yolanda Voorhaar. 
31 oktober  Interview met Erik Rozeman over ‘De rapporten van de synode van de Rooms-Katholieke Kerk.’ 
 Lied van de Week: ‘Zoek de stilte vind de ruimte’. 
 Boekbespreking: ‘Veertig jaar Met Andere Woorden’, vakblad van het Ned. BijbelGenootschap. 

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  

d. 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. Kosten voor PCOB-leden € 45,00 voor rijbewijs B/E.
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

c. 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.
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Waar komt de naam Operatie Pegasus vandaan?

De gehele operatie werd achteraf Operatie Pegasus genoemd, 
dit naar het vliegende paard op het embleem van de Britse Airborne troepen.

OPERATIE PEGASUS
De grootste en meest gewaagde ontsnapping ooit...
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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

orgel Oude Kerk Ede


