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Het gaat een druk jaar worden voor de 
PCOB Ede. We bestaan binnenkort 40 
jaar als afdeling en er zijn veel activiteiten. 
Velen hebben zich opgegeven voor het 
feestelijke uitje naar kasteel het Loo in 
Apeldoorn op 15 november. Mooi dat er 
een drietal leden klaar stond om dat 
voor te bereiden.

Samen met onze zusterafdelingen PCOB 
uit Bennekom en Lunteren, KBO Ede en 
Sport Service hopen we een sprankelende 
“Informatie- en Doemarkt” te organiseren 
op 27 oktober in de sporthal De Peppel. 
Ook KBO-PCOB landelijk schenkt daar 
aandacht aan in het magazine. Die 
middag is er aandacht voor een gezonde 
leefstijl en er zijn ook leuke activiteiten 
om samen met de kleinkinderen te doen.

En tenslotte hebben we ook nog samen 
een avond gepland staan met Arnold 
Huigen, schrijver van het beste 
theologische boek van 2021 over Maria.

We hebben een enquête uitgezet om u 
te vragen wat u belangrijk vindt als 
activiteiten vanuit de PCOB. We kregen 

veel respons en de opmerkingen worden 
meegenomen door de activiteiten-
commissie van het bestuur. In dit 
nummer ook een korte analyse.

Afgelopen zomer was ik een aantal 
dagen in Drenthe. Op een zondag gingen 
we naar de kerk waar we 44 jaar geleden 
waren getrouwd. Ds. ‘t Lam gaf een soort 
van college, over twee zondagen 
verdeeld, over de Brief van Paulus aan 
de Galaten, geschreven ca. 10-15 jaar na 
de kruisiging van Christus. Galatië ligt in 
midden Turkije. De brief is nogal stevig 
van toon: ,,Heeft u uw verstand verloren?” 
is zijn vraag aan de broeders en zusters 
daar. Er was onder de discipelen al 
meteen een soort richtingenstrijd 
ontstaan. De vraag was wanneer ben je 
een goede volgeling van Christus? Ik 
moest er aan denken dat we in een 
wereld leven met veel onrust met 
verschillende denkrichtingen. Laten we 
hopen dat we het gesprek gaande 
kunnen houden en vrede met elkaar 
bewaren.
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Colofon & leden

LEDEN
Nieuwe leden
- mevr. D. Schoonderbeek-van de Haar
- mevr. M. van Oosterom-Wassingmaat
- mevr. N. Evers                              
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

60 jaar getrouwd

Gert en Els Visser waren op 21 november 2021 60 jaar getrouwd. 
Ze kijken dankbaar terug op die 60 jaar samen. 

Van harte gefeliciteerd met dit diamanten huwelijk.

Overleden
- op 3 april 2022 de heer J. Koedood
- op 14 juni 2022 de heer J. ten Hulzen
- op 23 juni 2022 de heer W. H. van Dijk
Wij denken aan hen met eerbied en respect. 
Wij wensen hun families 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. te vieren. 

We hopen er een feestelijke dag van te maken en gaan die dag met de bus naar

PALEIS HET LOO IN APELDOORN
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

Hebt u zich nog niet opgegeven? Het kan nog tot 15 september bij Bep Toering, 
emailadres: beptoering@gmail.com, tel. 06 27 32 27 98.

Alle deelnemers krijgen omstreeks 15 oktober nog een brief/mail met de laatste gegevens.

De jubileumcommissie: Coby Gerritsen, Ale Sierksma, Bep Toering
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LEDENACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag woensdag 14 september - Maya cultuur door Joost en Marianne Versteeg
Beroepshalve was Joost een keer in Mexico en knoopte daar samen met Marianne een vakantie aan vast op het 
schiereiland Yucatan. Zij waren verrast daar piramides en andere bouwwerken aan te treffen van een eeuwenoude Maya 
beschaving, die blijk gaf van bijzondere kennis van o.a. bouwkunde en astronomie. Na hun pensionering volgden zij een 
collegereeks over de Maya cultuur met daaraan verbonden een reis door Mexico, Guatemala, Honduras en Belize. De 
presentatie behandelt aan de hand van mooie plaatjes de antieke en hedendaagse “Maya wereld”.

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 mevr. Ria Hordijk, 
tel. 06 17 67 43 19.

b. 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 warm draaien in aanloop 

leden & ledenaCtiviteiten

VOORKEUREN EN WENSEN van LEDEN

In juni 2022 hebben we een enquête uitgezet om de voorkeuren en wensen van leden te inventariseren. We 
hebben daarop tot begin augustus ca. 10% respons gehad (50 enquêtes, al dan niet door echtparen ingevuld) en 
geven hieronder de resultaten weer.

De middag is duidelijk favoriet
Een zeer ruime meerderheid (73%) vind de middag het meest geschikte moment voor PCOB activiteiten. 
Slechts 6% heeft een voorkeur voor de avond.

Soort activiteiten
Er zijn een aantal mogelijkheden voorgelegd voor de invulling van de activiteiten bij PCOB bijeenkomsten. 
Qua echte voorkeur is de top 5

Activiteit Zou ik prachtig vinden
Lezingen met externe spreker 61%
Uitjes 42%
Lezingen over reizen in andere landen 41%
Geloof / zingeving 40%
Lezingen over hobby’s als bloemschikken, schilderen of architectuur 34%

Andersom zijn er ook activiteiten die veel leden niet zo interessant vinden

Activiteit Hoeft voor mij niet
Spelletjes middagen 63%
Bewegen voor ouderen 48%
Discussie middagen 44%
Ontmoetingen met een kopje koffie of thee 28%

Op alle activiteiten is een grote groep (30-45%) voor wie die activiteit als “wel aardig” is, maar niet als voorkeur 
wordt aangegeven.

Eigen inzet
In de enquête is ook gevraagd of men zelf actief zou willen worden voor de PCOB. Een beperkt aantal leden heeft 
daarop “ja” geantwoord. We gaan daarmee aan de slag.

Hartelijk dank voor uw medewerking aan de enquête.

Geeske Telgen
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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! Kom naar de gratis informatie- en 
Doemarkt op donderdag 27 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in sporthal De Peppel, Peppelensteeg 1a, 6715 CV Ede.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Geeske Telgen: geeske.telgen@planet.nl
Met sportieve groeten!

Geeske Telgen

d. Verslag excursie Abdij Egmond - Samen op Weg op 29 juni 2022

Sinds lange tijd konden de leden van PCOB/ KBO weer samen op reis. Deze keer gingen 
we naar de Abdij van Egmond.
We hadden prachtig weer en het was 22⁰ toen we vertrokken. Onze chauffeur heette 
Michel, zeer deskundig en vrolijk. In de bus, toen we nog maar net reden, werden we 
verwelkomd met een gedicht dat ging over de Weg van de Aarde. Helaas was er door een 
ongeluk een file ontstaan en door onze late aankomst moesten de programma’s wat 
ingekort worden.

Egmond, of eigenlijk de Egmonden bezitten een rijke historie. Ze gaat terug 
naar de tijd waarin de Ierse monnik Adalbert, aan het begin van de 8e eeuw 
hier het Christendom kwam verspreiden. Honderd jaar later werd Egmond het 
centrum van een nieuwe graafschap, het latere graafschap Holland.
De abdij en slot-ruïne herinneren nog aan deze middeleeuwse bloeiperiode. 
Heer Jan de Tweede van Egmont is de stamvader van alle hedendaagse, 
Europese vorstenhuizen. Tijdens de reformatie is er drie eeuwen geen 
kloosterleven geweest. Bij toeval: maar 29 juni is de Heiligendag van Petrus en 
Paulus. Benedictijnse monniken leggen het accent op het gebed, wel 6 keer per 

dag en ze dragen een zwarte habijt. Terwijl de Franciscaanse of Dominicaanse monniken veel meer in de wereld actief 
zijn.

Nadat we koffie gedronken hadden met een lekkere petitfour werden we in 
twee groepen verdeeld en gingen we vervolgens de kaarsenmakerij, het 
museum en de tuinen bewonderen met een korte uitleg of demonstratie.
Daarna bezochten we de Middagdienst in de kerk waar, na een moment van 
stilte, de Benedictijnse monniken zongen met verschillende rituelen.
Ook was er een korte overdenking waar de eigenschappen ordelijk/ sociaal en 
nederig aan de orde kwamen, deze zijn nodig om goed te kunnen leven volgens 
de monniken. Sinds het 2e Vaticaanse concilie (1968) wordt er in het Nederlands 
gezongen.

ledenaCtiviteiten

NIEUW
c. 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 de 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 starten 5 oktober. We hopen veel mensen mogen te ontmoeten!

Zet 5 oktober en 2 november alvast in uw agenda.

Werkgroep PCOB/Nieuwekerkgemeente: Ria Hordijk, Bep Toering, Eijo Balk en Jacomien Wijnbergen
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Via een kloostergang met prachtige gebrandschilderde ramen, waar we ook een kaarsje voor iemand konden aansteken, 
kwamen we weer terug in de grote zaal waar de soep met heerlijk belegde broodjes klaarstond en men tevens kon kiezen 
uit verschillende drankjes. De 50 deelnemers konden daarna eventueel in de winkel nog iets van hun gading kopen: 
Kaarsen, sieraden, boeken of beelden.
Tot slot hield Leo Fijen nog een korte overdenking.

Na een groepsfoto gingen we snel de bus in en reden we 
naar het strand, waar sommigen nog gingen pootje 
baden. De anderen namen genoegen met een drankje 
op een zonnig terras.
Helaas was het om vier uur tijd om afscheid te nemen 
van Egmond en precies op tijd waren we weer terug in 
Ede. De chauffeur kreeg nog een envelop en op een 
grappige manier werd die aan hem overhandigd.

Het was een fijne en zeer gevarieerde dag en dank aan allen die hem georganiseerd hebben.

Tine Neuman

f. Programma KBO-Ede

woensdag 21 september Bingo. Ook voor introducees en leden van PCOB. Kosten € 5.00.
woensdag 19 oktober Lezing door Erik Erkelens over hacken van je internet. 
 Wat kun je doen om het te voorkomen en wat kun je doen als je toch gehackt bent.
 Tijd: 14.00 tot 16.00 uur in De Bosroos, Veenderweg 195, Ede.

De leeskring komt weer bij elkaar op donderdag 22 september. Het te bespreken boek is “De Overgave” van Arthur Japin. 
Aanmelden kan bij Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31.
Voor meer informatie over activiteiten zie website KBO-Ede https://kbo-ede.nl/activiteiten.

g. 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

h. 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 2e halfjaar 2022
We hebben het programma voor het tweede halfjaar rond. We kunnen u het volgende interessante en gevarieerde 
programma aanbieden. Oordeel zelf!

Datum Onderwerp
woensdagmiddag 12 oktober  Levenstestament door notaris mr. T.J. Schutte
maandag 17 oktober Documentaire film Pegasus - Herman Rolleman in Pathé
donderdag 27 oktober Informatiemarkt PCOB en KBO Ede met Sportservice
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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i. Magazine KBO-PCOB
In de vorige nieuwsbrieven informeerden wij u over de brief die PCOB en KBO Ede over het magazine stuurden naar hoofdbestuur 
KBO-PCOB. Op die brief kregen we van het hoofdbestuur op 7 juni 2022 het volgende antwoord.

Hartelijk dank voor het onder de aandacht brengen van uw zorgen naar aanleiding van de oproep voor de kalender die wordt 
ontwikkeld. Uw brief heeft ons als bestuur laat bereikt, omdat deze intern naar de hoofdredacteur van het Magazine was doorgeleid. 
Onze excuses voor de late reactie.

We hebben begrip voor de interpretatie die u aan de oproep heeft gegeven en hebben ons laten verzekeren dat hierin geen stigmatisering 
of kwalificatie is bedoeld richting onze zeer gewaardeerde leden. Ook hebben wij vernomen dat er - buiten de door u uitgesproken 
zorgen - geen andere meldingen zijn binnengekomen, behalve tientallen enthousiaste reacties en inzendingen.
We hopen van harte dat u van ons wilt aannemen dat onder de oproep een zuivere intentie zit en dat eenieder aanneemt dat er onder 
onze leden voldoende diversiteit en talenten zijn om nog vele kalenders mee te vullen. Vanwege het ledenverlies proberen we echter ook 
zoveel mogelijk zaken uit om nieuwe leden te interesseren voor onze vereniging. Dat doen we bij activiteiten maar ook langs deze weg. 
Dit neemt niet weg dat wij blij zijn met uw kritiek en nog zorgvuldiger om zullen gaan met de woordvoering.

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

De gemeente Ede willen 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 
tabel hiernaast. 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 (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.

Zorg, inkomen en Wonen & voa’s
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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 begeleiderkunt u ook een individuele praktijkrit maken van ca. 40 minuten aan 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.

b. 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.

PROGRAMMA KERKVENSTER september 2022
5 september Een gesprek met Herman Fontein over “Alpha – een uitdaging”. 
 Lied van de Week: “Was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken”- Psalm 23 – Huub Oosterhuis. 
 Column: Herman Oevermans.
12 september Gesprek met Margret Spelt over “Muzische activiteiten”. 
 Lied van de Week: “Psalm 23” - Music of St Pauls’s Cathedral. Column: Bram Wattèl.
19 september In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over actuele onderwerpen uit kerk 
 of samenleving. Lied van de Week: “Een Herder is mijn Heer, mijn God”. Column: Wim Eikelboom.
26 september Gesprek met Gerrit Flier over “Lokale politiek op reformatorische basis’. 
 Lied van de Week: “Psalm 23”- Howard Goodall Eternal Light. 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

informatie

c. Rijbewijskeuringen 75-plus

Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Begin op tijd met de aanvraag van uw rijbewijs! Het CBR heeft soms heel veel tijd nodig voor 
beoordeling. Maak daarom in ieder geval 3 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een 
afspraak 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 € 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.  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 plaats in Huisartsenpraktijk Kernhem, Laan van Kernhem 93, Ede. Kosten € 50,00 voor rijbewijs B/E.
e.  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 géén afspraak maken voor een
 keuring. Kosten € 45,00 voor rijbewijs B/E en medisch.
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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


