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We zien in de wereld om ons heen steeds 
meer en grotere verschillen. Deze zomer 
had ik het voorrecht een aantal dagen in 
Oostenrijk op vakantie te kunnen. 
Die week voordat wij er waren, waren er 
overstromingen geweest. In de maanden 
daarvoor juist weer extreme droogte. Op de 
heen- en terugreis door Duitsland, toonden 
we in de restaurants onze corona-apps en 
konden we met mondkapjes zonder 
problemen verder. Daarmee leek het weer 
alsof Corona geen beperkingen meer oplegt. 
Maar tegelijk horen we ook het geluid dat 
niet-gevaccineerden zich daardoor juist 
gediscrimineerd voelen. Iedereen heeft de 
vrijheid zich wel of niet te laten vaccineren, 
maar hoeveel betekent die vrijheid als een 
keuze voor niet vaccineren je vervolgens 
belemmert op allerlei terreinen?
En moet een regering toch niet dergelijke 
maatregelen nemen om op die manier juist 
een groot deel van de bevolking te 
beschermen?
We leven in een gecompliceerde samenleving. 
Dat roept nieuwe en fundamentele vragen 
op, zoals hoe houden we de maatschappelijke 
solidariteit in stand? 
De participatiesamenleving stelt: iedereen 
hoort erbij en iedereen doet er toe en 

iedereen moet mee kunnen doen. Maar in 
onze maatschappij is de maatschappelijke 
druk op productiviteit en prestaties groot en 
dan kan de zorg voor elkaar makkelijk uit 
het oog worden verloren. Het komt er nu 
juist op aan het leven leefbaar te houden 
door waarden tot hun recht te laten komen: 
balans te houden tussen werk en privé. We 
omarmen het feit dat iedereen een plek 
heeft in de samenleving, maar we moeten 
en kunnen dat niet alleen overlaten aan 
anderen of de regering om dat dan ook te 
realiseren. Wij moeten daar ook zelf een rol 
in spelen.
Ook de PCOB Ede omarmt het feit dat we 
iedereen en zeker onze leden moeten 
betrekken. 
In onze afdelingen proberen we voor het 
komende seizoen veel tijd te besteden aan 
de verschillende mogelijkheden om elkaar 
te kunnen ontmoeten. Ook wij moeten dan 
zoeken naar de juiste balans hoe we dat het 
komende seizoen ook veilig kunnen 
organiseren. 
We spreken de wens uit dat het ons allen 
inspireert om het omzien naar elkaar 
handen en voeten te kunnen geven.
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LEDEN
Nieuwe leden
- mevr. E. Huisman             - mevr. J van Erven

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

Overleden
- op 14 juni dhr. J. de Gier - op 19 juni mevr. M.J.E. van Ree-v.d. Graaff
- op 24 juni dhr. H. Schilstra - op 29 juni dhr. H. van Wessel
- op 3 juli dhr. J. Marinus - op 22 juli dhr. G.J. van Holland
- op 28 juli mevr W. Hanegraaf- van Mourik - op 1 augustus mevr. J.G. v.d. Pol-Schokkenkamp
- op 5 augustus dhr. J.P. Bosch

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

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

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

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

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

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

Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54

Colofon & leden

WWW.MAXSTEIN.NL

SLIJPKRUIKWEG 30, EDE - TEL: 0318 - 612154
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Altijd de 
hoogste kwaliteit

voor de 
beste prijs!

SITGO ALL ROUND 

Een nieuw modern vervoer-
middel dat o.a. gebruikt 
wordt als loop ondersteuning 
bij fietsangst, bij revalidatie 
en als shopper.

OOK MET ELEKTRISCHE 
ONDERSTEUNING LEVERBAAR!

PFAU-TEC COMFORT-FM ELO

Elektrische driewielfiets.
Uitgevoerd met een motor
in voorwiel met display en
 9,0 Ah accu, een stalen frame, 
lage, brede instap.

Niets is er wat u binnenhoudt. Met de 

mobiliteitsoplossingen van Maxstein 

kunt u er weer heerlijk op uit. Kom naar 

de showroom of kijk op maxstein.nl 

           voor een passende oplossing.

VAN RAAM TAVARA BALANCE ELO

Een fiets met een nieuw vorm-
gegeven frame met andere 
verhoudingen. De zitpositie is 
lager, de trapbeweging iets 
meer naar voren.
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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.

Huwelijksjubilea
In de afgelopen maanden hebben drie echtparen een bijzonder huwelijksjubileum mogen vieren. Het zijn:
- op 16 juni vierden Nell en Sieb Wijma hun 50-jarig huwelijksjubileum.
- op 1 juli vierden Beatrijs en Gerard van Winsum hun 50-jarig huwelijksjubileum.
- op 28 juli vierden Klaas en Corrie Holwerda hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Corrie en Klaas Holwerda                                                  Nell en Sieb Wijma Beatrijs en Gerard van Winsum

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

AAN HET WOORD - Willem Nuis, voorzitter PCOB
Met genoegen ga ik in op het verzoek van het bestuur een korte inleiding te schrijven bij de Nieuwsbrief van de PCOB-
afdeling Ede. 
Als landelijk voorzitter van de PCOB ben ik tevens lid van uw afdeling en dat biedt mij nu de mogelijkheid het bestuur van 
de afdeling een groot compliment te maken voor de lay-out en de inhoud van de Nieuwsbrief, die maandelijks bij het 
KBO-PCOB Magazine wordt gevoegd. Dat ziet er echt zeer verzorgd uit.

Graag praat ik u in het kort bij over hetgeen zich het afgelopen half jaar op landelijk niveau 
heeft afgespeeld. Langere tijd heeft het ernaar uitgezien, dat de samenwerking tussen de Unie 
KBO en de PCOB aan een zijden draadje hing. Het landelijk PCOB-bestuur is echter blij, dat wij 
elkaar weer hebben gevonden en dat recent stappen zijn gezet voor een duurzame 
samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB in de vorm van een lichte federatie. Hiertoe is 
door beide Ledenraden een overeenkomst gesloten. Dat is voor het voortbestaan van beide 
verenigingen een zeer belangrijke stap, aangezien zowel de Unie KBO als de PCOB helaas te 
kampen hebben met een terugloop in ledental. Het bestuur KBO-PCOB is zich bewust, dat 
beide verenigingen – met behoud van de eigen identiteit - elkaar hard nodig hebben om onder 
andere gezamenlijk onze stem te kunnen laten horen aan de onderhandelingstafel in Den 
Haag. Er spelen op dit moment tal van onderwerpen die ons allen als senioren aangaan. U 
moet daarbij denken aan consultatie rond de nieuwe pensioenwet, maar ook aan onderwerpen 
als zorg, welzijn voor ouderen en seniorenhuisvesting. Over dat laatste onderwerp heeft onze 

afdeling Ede een prima rapport uitgebracht (Zorgen voor morgen), dat ook binnen de vereniging landelijk wordt 
aanbevolen. Maar wij kijken niet enkel – hoe belangrijk ook - naar Den Haag, maar zijn ons zeer bewust dat onze focus 
moet liggen op het ondersteunen van de afdelingen is het land. Daartoe zal onder andere binnen de PCOB worden 
gezocht naar versterking van het potentieel aan regioconsulenten. Onze belangrijkste taak nu is het doen stoppen van 
het verlies aan leden en dit via een marketingplan trachten om te zetten in een toename van het ledental. Dat is een 
grote uitdaging - zo beseffen wij - maar tegelijk is er het gegeven dat 55-plussers ook tot onze doelgroep behoren. Ik zelf 
heb gemerkt, dat in een gesprek met vrienden/kennissen het lidmaatschap van de PCOB zo maar aan de orde kan 
komen en dat er ‘grote onwetendheid bestaat’ bij vele potentiële leden. Een simpele uitleg over wie wij zijn en wat wij 
doen kan al aanleiding zijn lid te worden. Probeert u het maar eens uit!

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ontmoet in toenemende mate mensen, die over bepaalde onderwerpen vooraf 
een dermate onwrikbaar standpunt hebben ingenomen, dat het vrijwel onmogelijk is een gezonde discussie met hen te 
voeren. Ik merk hierdoor, dat in onze samenleving psychologische barrières tussen mensen ontstaan. Barrières van 
afwijzing en van vrees. Dat leidt in essentie tot angst en vertwijfeling, die zich in de ziel van mensen vastzet. Er ontstaat 
daardoor een steeds grotere tweedeling binnen onze samenleving, die wij al christenen toch op zijn minst zouden 
moeten betreuren. De media spelen bij deze ontwikkeling een in mijn ogen belangrijke, doch niet altijd positieve rol. U 
kent de voorbeelden wel als het gaat over Corona en alle maatregelen daaromheen. Er is een kloof van onbegrip tussen 
mensen aan het ontstaan en dat moet ons zorgen baren. Ik hoop dat wij als senioren ons willen en kunnen inzetten een 
brug te slaan om die kloof te verkleinen. Wij hoeven dat niet alleen te doen, want wij mogen daarbij beseffen dat ‘God 
ons falen tot een succes kan maken. Dat Hij onze angsten in moed kan doen veranderen en onze vooroordelen kan doen 
smelten door Zijn liefde’. 

Willem Nuis

leden
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LEDENACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 20 september 2021
Op de agenda staan: 
1. Algemene ledenvergadering
2. presentatie “Natuur van de Veluwe en Noord-Zweden” door Fred van Wijk.

1. Algemene ledenvergadering
Door de coronapandemie was het onmogelijk in 2020 en dit jaar een algemene ledenvergadering te houden. Voor een digitale 
vergadering hebben we niet gekozen. Door onbekendheid zou een behoorlijk deel van onze leden die niet hebben kunnen 
bijwonen. Ondanks het ontbreken van vaststelling door de algemene ledenvergadering hebben we bijvoorbeeld met de 
begroting en de contributie in de praktijk moeten werken alsof zij waren vastgesteld. 

Verwachting is dat in september onder voorwaarden wel een “normale” vergadering mogelijk is. Daarom vragen wij u alsnog:
a. de jaarrekeningen 2019 en 2020 vast te stellen en het bestuur hiervoor decharge te verlenen;
b. de begrotingen 2020 en 2021 vast te stellen;
c. de contributie voor 2020 en 2021 vast te op € 31,00 voor individuele leden en € 49,00 voor echtparen/leefeenheden;
d. Ria Hordijk te benoemen tot lid van het bestuur en de bestuurstermijn van Jacomien Wijnbergen en Herman Gerritsen
 tot 30 juni 2022 te verlengen;
De jaarstukken kunt u desgewenst krijgen bij Jan Geels, onze penningmeester. 

Als u vragen heeft over deze stukken wilt u ze dan uiterlijk 13 september a.s. schriftelijk of per e-mail sturen naar Geeske 
Telgen? Haar adres en e-mailadres vindt u op pagina 2 in het colofon. Die zullen we dan zo snel mogelijk beantwoorden.
We hopen op uw medewerking.

Het bestuur
2. Natuur van de Veluwe en Noord-Zweden
De Edese natuurfotograaf Fred van Wijk verzorgt een presentatie over:

a. Van winter naar lente op de Veluwe
Tijdens de lente van 2020 heeft Fred veel tijd doorgebracht in de bossen bij Ede. Vele 
belevenissen met bijzondere dieren heeft hij op foto en video vastgelegd. Vooral het 
verborgen leven van de das heeft hij op unieke wijze gefotografeerd. Tijdens deze 
presentatie komen reeën, wilde zwijnen, ijsvogels, boommarters, vossen en uilen in 
beeld. De winter van 2021 was bijzonder met veel sneeuw en een lange koude 
periode.

b. Herfst in Zweden
In september 2020 reide hij alleen met auto en tent naar Noord-Zweden voor een 
hiking- en kampeeravontuur in Sarek Nationaal Park. Op die reis heeft hij een week 
vrij gekampeerd, elke dag een stukje noordelijker op een mooie locatie om te 
fotograferen en wandelen. Daarna heeft hij met een groep en een gids een week 
gewandeld en gekampeerd in Sarek. Sarek wordt vaak Europa’s laatste echte 

wildernis genoemd. Een droomavontuur voor de echte natuurliefhebber. Het uitgestrekte nationaal park heeft geen toegang 
via autowegen en kan alleen te voet (50 km) of per helikopter worden bereikt. De groep verzamelde zich in Jokkmokk en de 
openingszin van gids Matti was: “Het weer wordt verschrikkelijk. Storm, regen, sneeuw en lage temperaturen”. De groep werd 
na een wiebelige helikoptervlucht veilig gedropt in de prachtige delta van de Rapavallei. Into the wild. Een bijzondere avontuurlijke 
week in de pure natuur volgde.

Coronamaatregelen
De coronapandemie is nog niet voorbij. Het virus waart nog steeds rond en nog steeds worden veel mensen besmet. We willen 
heel graag weer bijeenkomsten organiseren. De veiligheid en de gezondheid staan daarbij voorop. Zeker omdat onze leden en 
andere bezoekers tot de kwetsbare groepen behoren. Ook erg belangrijk is ruimte voor onderlinge ontmoeting tijdens onze 
bijeenkomsten. Daarvoor hebben we als bestuur en leden, ook voor elkaar, een grote verantwoordelijkheid. Dit alles binnen de 
geldende overheidsregels. Ons standpunt is gebaseerd op de maatregelen zoals die medio augustus golden. 

Daarom hebben we er voor gekozen dat de ledenmiddag en de algemene ledenvergadering alleen toegankelijk zijn als u
1. een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs heeft of 
2. een negatief testresultaat kunt laten zien. U kunt zich gratis laten testen bij Covidia Nederland b.v., Voltastraat 5j te Ede. 
 U moet daarvoor een afspraak maken op de website https://afspraak.testenvoortoegang.org/evenement. 
 Als evenementtype geeft u aan overige binnenactiviteit.

Helaas kunt u alleen een afspraak maken op de website. Aan KBO-PCOB landelijk hebben we gevraagd actie te ondernemen om 
ook een telefonische afspraak mogelijk te maken. Ook een Kamerlid heeft daarop actie ondernomen.

Als u geen digitale geen afspraak kunt maken is er wellicht iemand uit uw omgeving die u daarmee kan helpen.

ledenaCtiviteiten
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Plaats en tijd ledenmiddag
De ledenmiddag begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.45 uur. Plaats is “Ons Huis”, Hovystraat 2, Ede. In het beheer van 
“Ons Huis” zijn veranderingen opgetreden. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn in “Ons Huis” bijeen te komen, dan zullen 
wij u daarover per mail en/of een extra nieuwsbrief informeren.

Kunt u niet zelf zorgen voor vervoer? 
Neem dan contact op met de heer H. Laanstra, tel. 0318 – 65 27 72 of mevr. Ria Hordijk, tel. 06 17 67 43 19.

c. Koffiemiddagen
Voor onderlinge contact en ontmoeting hebben we in de zomermaanden koffiemiddagen gehouden. In de komende tijd gaan 
we met u na of we en zo ja op welke manier daarmee doorgaan. In de maand september zullen we geen koffiemiddag 
organiseren.

d. Lief en Leed

Omzien naar elkaar
In deze, door de maatregelen om het corona-virus te bestrijden, heel moeilijke tijd is omzien naar elkaar van 
extra groot belang. 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

f. Gezocht - nieuwe rayonbezorger 

KBO-PCOB heeft dringend een nieuwe rayonbezorger voor KBO-PCOB magazines nodig.
Belangstelling?
Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat via info@kbo-pcob.nl of 030-3400600.

ZORG EN WONEN
a. 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. Meer info op https://
www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/
inkomensgrenzen-voor-regelingen. 

ledenaCtiviteiten & Zorg en wonen

b. Programma oktober tot en met december 2021
Voor het vierde kwartaal van dit jaar hebben we weer een gevarieerd programma. 

Datum  Onderwerp     Door:
18 oktober  Op de fiets naar Rome    Herman Gerritsen
8 november  Extra bijeenkomst samen met KBO-Ede  Leo Fijen
22 november  Het Universum in Verwondering   Gert Gerbrands
13 december  Kerstviering     ds. Jan Heine

e. welkomstcadeau nieuwe leden

Nieuwe leden van de afdeling Ede kunnen als welkomstcadeau kiezen voor een:
- herdruk van het Album van Ede met oude foto’s of
- plantenbon te besteden bij Harkes Tuincentrum Ede.
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c. Cursussen voor volwassenen

Nltraining geeft gratis cursussen digitale vaardigheden (internet, computer) 
Wilt u: 
- leren whatsappen of videobellen?
- zelf formulieren in kunnen vullen?
- of heel iets anders leren waar u de computer voor nodig hebt?
Aanmelden kan bij het Taalhuis in Ede. Bel daarvoor met 06 - 12 41 20 14 
of mail naar taalhuis@cultura-ede.nl

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: ORGELUUR. Herhaling: zondag 9.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
 Herhaling zondag 11.00 en 22.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

voa’s & informatie

b. Mantelzorgwaardering

Ook in 2021 geeft de gemeente een geldbedrag van € 100 aan mantelzorgers. Uw mantelzorger kan hiervoor wellicht in 
aanmerking komen. U kunt die voor uw mantelzorger aanvragen met uw Digid via www.ede.nl/mantelzorgwaardering. 
Daar vindt u ook de voorwaarden van de gemeente. 
Vanaf 3 september 2021 op vrijdagen van 9.00 - 12.00 uur kunt u daarvoor ook terecht bij Loket Digihulp. 

d. Gratis Energiebox en tips van energiecoach

Wilt u besparen op uw energierekening? Bestel dan de gratis Energiebox. U krijgt een doos
met energiebesparende producten en een adviesrapport met persoonlijke bespaartips.
Daarmee kunt u meteen aan de slag om uw huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. 
Dat scheelt op jaarbasis al snel ruim 100 euro! Hoe?
• Meld u aan via www.energiebox.org of bel (0318) 25 50 92.
• De energiecoach belt u voor een gesprek.
• U ontvangt een doos met energiebesparende producten.
• Er volgt een telefonisch adviesgesprek met uw energiecoach.
• Daarna ontvangt u een rapport met tips en de te realiseren besparing.

Vragen? Veel antwoorden vindt u op www.energiebox.org
Of bel met (0318) 25 50 92 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.



7Nieuwsbrief PCOB    Afdeling Ede    september 2021

Programma’s kerkvenster
6 september Gesprek met Corrie Stam over “Kinderen van de Evenaar“. Lied van de Week. Column: Herman Oevermans.
13 september Gesprek met Martin van de Vendel over “Alpha cursus op Groot Batelaar”. 
 Lied van de Week. Column: Joop Korteland.
20 september In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving.
 Lied van de Week. Column: Erna Hulstein.
27 september Gesprek met Jaap Kok (LTO) over “De positie van de boeren in onze samenleving”. 
 Lied van de Week. 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. Programma Arnhemse Leerhuis

Op maandag 4 oktober 2021 begint het het nieuwe seizoen van het Arnhemse Leerhuis. 
Op het programma staat het Bijbelboek Ezechiël. Onder leiding van Rabbijn Dr. Tzvi Marx zullen 
in de cursus met name de hoofdstukken 1, 7, 11, 14, 20, 24, 33-39, 43, 47-48 worden bestudeerd.

Ezechiël ervoer als priester van de tempel het trauma van de vernietiging ervan. In zijn Babylonse 
ballingschap is hij belast met de taak om dit radicale goddelijke oordeel te rechtvaardigen, maar 
ook om hoop te koesteren en de mensen geestelijk terug te leiden naar een hernieuwd nationaal 
bestaan, wanneer ze misschien naar het land terugkeren. Het ‘oude’ normaal is in de vlammen 
van de tempel opgegaan, maar het ‘nieuwe’ normaal dat hij voor hen probeert te schetsen, is 
een middel om hen in staat te stellen, tijdens de periode van hun ballingschap, constructief te 
overleven. 

Introducés en nieuwkomers kunnen een avond gratis kennismaken. 
Meer informatie op de website: www.arnhemseleerhuis.nl

Plaats en tijd van de leerhuisavonden
De cursusavonden worden gehouden van 19.30 - 21.15 uur in Wijkcentrum De Bakermat, ingang: G.A. van Nispenstraat 139 
6814 JA te Arnhem.

informatie

b. Rijbewijskeuringen 75-plus

Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.

Begin op tijd met de aanvraag van uw rijbewijs!
Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor beoordeling. 
Begin daarom minimaal 6 maanden voor het verlopen van het rijbewijs
met een afspraak te maken voor een keuring.

Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u een gezondheidsverklaring kopen. Verkrijgbaar op mijn.cbr.nl
Meer informatie: tel. 085-487 71 00. Kosten € 39,30. 
U kunt de verklaring ook voor € 41,30 kopen bij de afdeling Burgerzaken gemeente Ede.

Keuring
Voor een keuring kunt u terecht bij:
a. de Rijbewijskeuringsarts. 

U moet eerst een afspraak maken op https://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html. Of bellen met 036 - 720 09 11. 
De keuringen vinden plaats in Coachhuis, Galvanistraat 1, Ede. Kosten voor PCOB-leden € 40,00 voor rijbewijs B/E.

b. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede, tel. 0318-61 03 68. 
 De opbrengsten van de keuring zijn voor de stichting Child Support Indonesia.
c. De Velder, Munnikenhof 17, Ede. 

De keuringen verzorgt de heer Ruud Swagemakers, arts te Culemborg, op de 3e vrijdag van de maand. Vooraf moet 
u een afspraak maken met hem, tel. 0345 - 47 65 15. Het tarief is € 45,00 voor gezondheidskeuringen (alle leeftijden) 
en 75+ keuringen voor het CBR.

d. Regelzorg. U moet eerst een afspraak maken op https://regelzorg.nl. Of bellen met 088 - 23 23 300. 
 De keuringen vinden op 15 en 22 september plaats in Huisartsenpraktijk Kernhem, Laan van Kernhem 93, Ede. 
 Kosten € 50,00 voor rijbewijs B/E.
e. Goedkope Keuringen. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. 

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl. De keuringen vinden plaats bij HNK, 
Bennekomseweg 41, Ede. Kosten € 40,00 voor rijbewijs B/E.
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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

Lantaarn van de Burgerij aan het Garnizoen 1906-1931 Ede


