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Alle feestdagen liggen weer achter ons. 
En ik hoop dat het voor u goede dagen 
zijn geweest met mensen om u heen die 
veel voor u betekenen. Misschien hebben 
verschillende onder u wel dingen bedacht 
die u wilt veranderen in het nieuwe jaar. 
Vooral als deze goede voornemens ons 
karakter betreffen is dit heel moeilijk te 
verwezenlijken. Maar alleen al om het te 
proberen, is denk ik een goede zaak.

Ook het hoofdkantoor in Utrecht van 
KBO/PCOB houdt zich volop bezig om 
belangrijke dinge te veranderen en om 
die voor ons te verwezenlijken.
Kennis en ervaring van afdelingen en 
vrijwilligers worden gedeeld op de KBO/
PCOB academie. Misschien heeft een van 
u wel een envelop in de bus gevonden 
van MIJNKWALITEITVANLEVEN.nl. Dit grote 
onderzoek zal de resultaten weergeven 
over het feit hoe u de zorg ervaart. De 
uitkomsten gebruiken we ook in de lokale 
belangenbehartiging voor senior-vrien-
delijk beleid. Zo heeft men vanuit Utrecht 
van meer openbare toiletten, herkenbare 
evacuatie-liften bij brand en betere 

spoedzorg een item gemaakt. Helaas zijn 
de recente cijfers betreffende oudere 
werklozen nog steeds zeer verontrustend. 
Tegelijkertijd neemt de armoede toe    
onder de Nederlanders tussen de 55 en 
67 jaar. Ook daar wordt veel aandacht en 
tijd vanuit het hoofdkantoor aan besteed 
om deze situaties te verbeteren.

Wat ons eigen leven betreft is het heel 
belangrijk dat we verbinding houden met 
de mensen om ons heen. Een luisterend 
oor en aandacht voor elkaar moet voor 
ons toch een opdracht in ons aardse     
leven zijn. Ik wil afsluiten met een              
gedeelte van het gedicht dat ik in de 
kerstviering heb voorgedragen:
Stuur ons op weg om recht te doen 
en lief te hebben,
zodat eens onze wereld 
en wij allen samen zullen staan
in Het volle Licht van uw Gerechtigheid.

Vrede en alle goeds,
Tine Neuman, voorzitter Ede
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden

-  dhr. G. van Steenbeek, en mevrouw E. C. van Steenbeek-van den Berg
-  mevrouw M. Gilhuis
-  mevrouw D. M. Paarlberg
-  mevrouw A. Kuijvenhoven-de Kraker
-  de heer A. O. Sierksma en mevrouw W. J. Sierksma-Schaafsma
-  mevrouw H. van der Velde

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

Overleden

- op 3 december mevrouw R. M. Kleiberg-Koornneef
- op 11 december 2018 mevr. E. J. Kors-Mudde
- in december de heer G. C. de Jong
- op 5 januari mevrouw P. Meijer-Pols

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.

Voorzitter
Tine Neuman
Van Dijkeplein 86, 6711 MD  Ede
0318 - 61 08 03 
tine.neuman@gmail.com

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

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

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

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

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

Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54

colofon, ledenmutaties & nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
Als bestuur willen we in 2019 de nieuwsbrief de in 2017 en 2018 gehanteerde formule zoveel veel mogelijk 
voortzetten. 

Onze secretaris Herman Gerritsen verzorgt nu de redactie van de nieuwsbrief. Er is nu niet iemand die hem 
vervangt. Dat vinden we als bestuur veel te kwetsbaar. Daarom zijn we op zoek naar iemand, die samen met 
Herman de redactie van de nieuwsbrief wil verzorgen.

Vindt u het leuk om vorm en inhoud aan de nieuwsbrief te geven of kent u iemand, die dat goed zou kunnen?
Neem dan contact op met Herman. Zijn gegevens vindt u hierboven in het colofon.
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LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 18 februari 2019 - In de herfst van je leven jong van hart worden - Leo Fijen

In de herfst van je leven jong van hart worden. Dat is het thema van de lezing die 
tv-presentator en journalist Leo Fijen zal houden op 18 februari. Het is een     
thematiek die alle leden aangaat: hoe kun je juist als je ouder wordt en je steeds 
meer fysieke gebreken ervaart toch opnieuw de jeugdige onbevangenheid      
beleven? Leo Fijen vertelt zijn verhaal aan de hand van zijn eigen vader en      
moeder. Beiden worstelden met het ouder worden, zijn vader vond een weg om 
daarmee om te gaan, zijn moeder niet. Met concrete voorbeelden uit hun leven 
geeft Leo Fijen het spoor aan voor het ouder worden. Zelf is hij met 63 jaar ook 
niet meer de jongste. Daarom weet hij waar hij over praat. En hij is vastbesloten 
iedere aanwezige hoop en perspectief te geven: de herfst van je leven kan ook 
een betekenisvolle en inspirerende tijd zijn. 
Voor ieder lid en iedere belangstellende is deze lezing een aanrader.

We nodigen u van harte uit om er op 18 februari bij te zijn en kennis te maken met 
deze inspirerende spreker. Neem ook gerust iemand mee uit uw vriendenkring  
of buurt.

Plaats en tijd
De ledenmiddag begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.45 uur. Plaats is 

Ons Huis, Hovystraat 2, Ede. Vanaf 14.00 uur staan koffie en thee klaar. Als u niet zelf kunt zorgen voor vervoer, 
neem dan contact op met dhr. H. Laanstra, tel. 0318 - 65 27 72.

Jacomien Wijnbergen

b. Theatervoorstelling Dag Mama - 4 maart 2019

We zijn blij u het aanbod te kunnen doen gratis de unieke theatervoorstelling ‘Dag Mama’ bij te kunnen wonen. 
Deze voorstelling is op 4 maart a.s. in Cultura, Molenstraat 45 Ede, en begint om 19.00 uur. Inloop van 18.30 uur.

Dementie
We krijgen in onze samenleving door de vergrijzing veel meer te maken met dementie. Wanneer deze ziekte je leven 
binnenkomt, is dat heel ingrijpend. Dementie maakt dan een belangrijk deel uit van je leven. Hoe nu verder? Er 
komen heel veel vragen op je af en hoe vind je je weg? Het is belangrijk dat iedereen, die te maken heeft of krijgt 
met de ingrijpende gevolgen van dementie, hierin kennis en inzicht krijgt.

Dag mama
‘Dag mama’ is een meeslepend, ijzingwekkend herkenbaar 
theaterstuk over de gevoelswereld van álle betrokkenen. 
Via theater en indruk-wekkende liedjes van muziekgroep 
‘Antonia speelt’ koppelt ze een diep gevoeld bewustzijn 
met praktische handvatten voor een betere omgang met 
de cliënt, onszelf én elkaar.

Deze theatervoorstelling heeft al op heel veel plaatsen 
veel belangstellenden getrokken. De mensen, die deze 
voorstelling hebben gezien, zijn lovend over de manier 
waarop de theatergroep “dementie” en de gevolgen voor 
de demente zelf laat zien.

ledenbijeenkomsten en -activiteiten
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

Kosten
Deze voorstelling is gratis. We kunnen dat doen omdat de landelijke 
vereniging PCOB, de gemeente Ede, Cultura en Malkander de voorstelling 
sponsoren. Koffie, thee en drankje in de pauze zijn gratis, dankzij de gift 
van de Rabobank.

Aanmelding
Leden van de afdeling Ede kunnen zich met voorrang aanmelden tot 19 februari. Op de ledenmiddag van 18 februari  
of via dagmama-ede@pcob50plus.nl. Daarna iedereen. Maximum is 300 bezoekers.

d. verslag ledenmiddag 19 november 2018 - Griekenland - Ans en Chris Breet

Tine heet iedereen hartelijk welkom en opent de middag met het le-
zen van 1 Johannes 1 vers 5-10 en gaat voor in gebed. Een mededeling 
volgt over een bijeenkomst voor vrijwilligers op 14 december 17.15 
uur. Daarna geeft Tine een impressie van een middag die zij met een 
paar anderen heeft gehad in het Dominicanenklooster in Huissen.
De familie Breet is aanwezig om ons iets te laten zien van Griekenland. 
Met filmbeelden en ingesproken tekst kregen wij een indruk van de 
reis die zij maakten naar Griekenland en Kreta. De reis begint in de 
havenstad Ancona in Italië. Na over de Ionische zee te zijn gevaren, 
komen we aan op het vaste land van Griekenland. Ook het eiland   
Korfu werd bezocht. Verder naar het zuiden vinden we Levkas, dat via 
een dam ter bereiken is. Daarna gaat de tocht verder naar het zuiden 
van Griekenland. Prachtige landschappen met planten en dieren      
krijgen we te zien. We bekijken het klooster van Meteora. Mooie  
muurschilderingen. Ook Delphi en de golf van Korinthe krijgen we te 
zien. Daarna is de Peleponessos aan de beurt. Daar gaat onze aan-

c. algemene ledenvergadering 18 maart 2019

Op 18 maart 2019 is om 14.00 uur onze algemene ledenvergadering. De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van de jaarvergadering 19 februari 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Financieel jaaroverzicht 2018
 a. jaarrekening 2018
 b. verslag kascontrole commissie
 c. benoeming nieuw lid kascontrole commissie
7. Contributie 2019
8. Begroting 2019
9. Benoeming bestuursleden
10. Rondvraag
11. Sluiting

Wij nodigen alle leden uit deze algemene ledenvergadering bij te wonen. De stukken, die op deze agenda 
betrekking hebbende stukken zijn voor de leden op de ledenmiddagen en bij de secretaris beschikbaar.
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

dacht naar Olympia, Kalamata in het zuiden, Sparta. Mooie fresco’s, eeuwenoude Byzantijnse gebouwen en het 
meest perfecte theater uit de oudheid worden ons getoond. Daarna bezoeken we Korinthe, dat in 1928 door een 
aardbeving geheel verwoest werd en vervolgens geheel herbouwd. Beroemd is het kanaal van Korinthe waarmee 
eind 19e eeuw begonnen werd. Daardoor werd de vaarroute met 350 km ingekort. In Athene krijgen we o.a. de 
Akropolis te zien en we kijken naar de aflossing van de wacht bij het parlements-gebouw, gebouwd als koninklijk 
paleis.
Na de pauze gaan we naar Kreta. De overtocht duurt 12 uur. Heraklion is daar grootste stad. Ook krijgen we beelden 
te zien van het Lassithi-plateau. We gaan daarna door naar Agios Niklaios, een havenstadje 65 km ten Oosten van 
Heraklion. Daar wordt veel aan weef- en borduurwerk en aan pottenbakkerskunst gedaan. Het strand bij Vai ziet 
er exotisch uit door de vele palmen. Ook kunnen we even meekijken in de plaats Ierapetra, waar de film ‘Zorba de 
Griek’ werd opgenomen. In de buurt van deze plaats is veel tuinbouw. De Cyclade-eilanden liggen ten zuiden van 
Kreta en zijn de moeite van het bekijken waard. Op Thera is een vulkaan ontploft waardoor een grote overstroming 
ontstond. Op Santorini vinden we bijzondere architectuur, o.a. een o.a. een zich ook een prachtig oud klooster.
Na een middag vol indrukken wordt de familie Breet hartelijk bedankt. Er volgt nog een aankondiging van de kerst-
middag op 17 december en Tine sluit af met een gebed.

e. Kerstviering 17 december 2018 - ds. Wim en Hannie van der Linde

Onze voorzitter Tine Neuman heet ons allen hartelijk welkom: ,,Fijn dat u met zo velen bent gekomen! “
Ze heeft twee mededelingen voor ons: de nieuwjaarsreceptie is D.V. op dinsdag 8 januari a.s. van 10.00 tot 11.30 uur 
in Ons Huis. Tine spreekt de wens uit dat velen daar gebruik van zullen maken.
De lief en leedpot heeft vorige keer € 49,65 opgebracht waarvoor hartelijk dank.

Dan geeft ze het woord aan ds. Wim van der Linde die de kerstliturgie 
verzorgt. Anton Kanis verzorgt de begeleiding op de piano op zijn eigen 
virtuoze wijze. We zingen bekende en iets minder bekende kerstliederen 
voor, tussen en na de schriftlezingen uit de profeet Jesaja en het evangelie 
van Johannes. De lezingen worden verzorgd door mw. Hannie Van der 
Linde.
Ds. Van der Linde schetst de overeenkomst tussen kerst vieren in Brazilië, 
waar hij en zijn vrouw anderhalf jaar hebben gewerkt en Nederland: het 
gaat om de sfeer, om lekker eten. Tegelijk weten we dat er in beide landen 
mensen in armoede en eenzaamheid leven.
God werd mens in Jezus Christus: het Woord is Vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond, met alle menselijke gevoelens. Hiervan spreekt ons 
Jesaja 53 . Kribbe en kruis zijn van hetzelfde hout gemaakt. Opvallend is dat het lijden van Jezus ook ongelovigen 
aanspreekt. Denk maar aan alle drukte en publiciteit rond de uitvoering van The Passion in de week voorafgaand 

aan Pasen. De tijdgenoten zagen Jezus 
als Samaritaan, als bezetene, als dui-
velskind. Johannes zag de heerlijkheid 
van God die mens werd. In het man 
van het kruis straalt het Licht voor ie-
dereen!

Voorzitter Tine Neuman leest, ter 
overbrugging naar het volgende deel, 
een indringend gedicht.
Vervolgens vertelt het echtpaar van 
der Linde over hun verblijf in Brazilië, 
hierbij ondersteund door foto’s van 
het land, van de mensen en de            
verschillende projecten waar ze aan 
meewerkten en welke ze bezochten. 
De gemeente waarover ze vertellen is 
een diaconale gemeente, gesticht 
door kolonisten die in de kracht van 
het geloof de bossen in trokken en 
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blijmoedig het Evangelie uitdeelden in daad en woord: gemeentes werden gesticht met scholen en ziekenhuizen. 
Er wordt goed voor de kinderen gezorgd: ze krijgen eten, de feesten worden gevierd, er is een opvangcentrum voor 
drugsverslaafden met manager Gilberto, een man met een bijzonder        verhaal. Brazilië is een zeer religieus land, 
er is grote eerbied voor God. Zo had een vrachtwagenchauffeur op zijn auto staan: als ik vanavond thuis kom is 
God bij mij/ als ik vanavond niet thuis kom ben ik bij God. Tegelijk is er veel geweld, je ziet soms doden van crimi-
nele afrekeningen aan de kant van de weg liggen.

Na applaus en een dankwoord van de voorzitter krijgen de sprekers en de pianist bloemen. Dan is er nog volop 
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder genot van koffie en thee met iets lekkers.

Gert Sleeuwenhoek

g. Activiteiten KBO Ede-Bennekom

20 februari  Ria Harmens - Bewegen in je eigen omgeving 
28 februari Leeskringmiddag “De Amerikaanse prinses” van Annejet van der Zijl
17 april Knutselen voor Pasen

De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde Proosdijweg/ 
Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur. Zij zijn vrij toegankelijk voor PCOB-leden. Bij activiteiten 
met een beperkte capaciteit hebben leden van de eigen afdeling voorrang.

LEDEN EN LEDENVOORDELEN

a. Lief en Leed

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

Cock Walraven

b. Ledenwerving

De PCOB en onze afdelingen kunnen het werk op het gebied van onder-
linge ontmoeting, ondersteuning en belangenbehartiging alleen blijven 
doen als er steeds weer nieuwe leden bijkomen. 

U kent in uw omgeving ongetwijfeld mensen die 50 jaar en ouder zijn.     
Als zij de doelstellingen van de PCOB-ontmoeting, belangenbehartiging 

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

f. Programma voorjaar 2019

datum onderwerp  door
ledenmiddag 18 maart  Antarctica en algemene ledenvergadering Albert Schol
ledenmiddag 15 april Paasviering ds. Caroline Oosterveen
ledenmiddag 20 mei Kloostertuinen Tini Brugge
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en voorlichting willen ondersteunen dan wilt u hen vast uitnodigen om lid te worden van de PCOB. Leden werven 
leden! 
Voor nieuwe leden is er als welkomstcadeau een herdruk van het  Album van Ede met oude foto’s.

c. Lidmaatschap PCOB

Als lid van de PCOB kunt u gebruik maken van kortingen op o.a. verzekeringen, internet en maaltijden. 
Meer daarover kunt u vinden op de website https://www.kbo-pcob.nl/vereniging. Voor leden van onze afdeling zijn 
er extra voordelen. Kortom, genoeg redenen om lid te worden! Aanmelding van nieuwe leden bij de secretaris.

d. Rijbewijskeuringen 75-plus

Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring voor het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR kan wel 3 maanden nodig hebben voor beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 
4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak voor een keuring maakt.

Voor een keuring kunt u terecht bij:
- de Rijbewijskeuringsarts. Aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl of te bellen met 036-720 09 11. 
 De keuringen vinden plaats in het Coachhuis Galvanistraat 1 in Ede en in de Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. 
 Voor PCOB leden zijn de kosten van rijbewijskeuring € 35,00 voor het rijbewijs B/E. Voor het rijbewijs medisch B/E,
 het rijbewijs groot en de taxipas zijn de kosten € 55,00.
-  J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede. De opbrengsten van de keuring komen volledig ten goede aan de stichting
 Child Support Indonesia.
- Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede na afspraak op de tweede woensdag van elke maand, 
 tel. 0318-478232. Kosten € 30,00. Voor groot rijbewijs € 35,00.
 
Gezondheidsverklaring
Voor de keuring moet u eerst een gezondheidsverklaring te kopen. Die is verkrijgbaar op mijn.cbr.nl (inloggen met 
DigiD). Voor meer informatie: tel. 085-48 77 100. Kosten € 34,80. Vindt u dat lastig om de verklaring digitaal aan te 
vragen? U kunt deze verklaring ook voor € 37,50 kopen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.

leden en ledenvoordelen

e. Edesche Concertzaal – 15% korting voor PCOB-leden

In de unieke Edesche Concertzaal, in de fraai gerestaureerde Noorderkerk, 
kunt u prachtige concerten van beroemde artiesten bijwonen. Als PCOB-lid 
krijgt u 15% korting op de prijzen. De korting wordt berekend over de normale 
verkoopprijs, niet op de voorverkoopprijs. De kortingscode PCOBLEDE is alleen 
geldig op vertoon van de ledenpas. De kortingscode moet ingevoerd worden 
op de website, of bij de kassa getoond worden door middel van de nieuwsbrief.
De korting geldt niet voor al gekochte kaarten. De ledenpas moet u meenemen 
naar het concert bij aankoop via internet. Meer informatie over de programma’s 
op www.edescheconcertzaal.nl.

Orkest van de 18e Eeuw en Roel Dieltiens (cello) - Strijkorkest - Mendelssohn & C.P.E. Bach

Het wereldberoemde Nederlandse toporkest Orkest van de Achttiende Eeuw komt naar de Edesche Con-
certzaal. Reis samen met de fabelachtige Belgische barokcellist Roel Dieltiens naar de achttiende eeuw.         
In de ongekend luxe omgeving van koning Frederik de Grote klonken de mooiste celloconcerten, zoals die 
van Carl Philipp Emanuel Bach. Vanuit de huiskamer van het 12-jarige wonderkind Felix Mendelssohn         
klinken zijn Eerste en Tiende Symfonie voor strijkorkest, die hij op twaalfjarige leeftijd schreef. Waan je een 
avond in de achttiende eeuw en kom luisteren! Bestel kaarten via tickets.edescheconcertzaal.nl/t1460
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f. Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede, kunt u genieten van het 
Theaterconcert Oetblaoze van Gé Reinders samen met OBK Bennekom 
op zaterdag 16 februari om 20.15 uur. Speciale prijs voor PCOB leden € 16,00. Meer informatie over deze voorstel-
lingen kunt u vinden op www.cultura-ede.nl. U ontvangt de korting op vertoon van uw PCOB ledenpas bij de kassa 
van Theater Cultura.

h. Ontmoet elkaar in buurtcentrum de Kolk

Zin in een praatje, een kopje koffie of wilt u andere mensen ontmoeten, kom naar de Kolk. Hier kunt u samen met 
mensen uit de buurt sportief, creatief of leerzaam bezig zijn. Dat kan op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 
tussen 9.30 en 13.00 uur in Buurtcentrum de Kolk, Schaapsweg 7a, Ede, telefoon: 0318 - 61 20 22.

ZORG EN WONEN

a. COSBO

Scherm van Ede
Recent kregen we via de pers het bericht dat het project het “Scherm van Ede” is stop gezet. Het was de bedoeling 
hiermee onder andere senioren op een eenvoudige en veilige manier vertrouwd te maken met tablets en de       
mogelijkheden die het internet biedt. Er zouden onvoldoende nieuwe deelnemers zijn voor dit project. We hebben 
begrepen dat minstens zo’n belangrijke rol heeft gespeeld dat de initiatiefnemer er niet in is geslaagd voldoende 
geld te werven om het project ook in de nabije toekomst te kunnen beheren. COSBO vindt dat heel jammer.           
Temeer omdat COSBO van het begin af aan daarvoor aandacht heeft gevraagd. Wij bedanken de vele vrijwilligers, 
die aan ouderen instructie en hulp hebben gegeven om te werken met het Scherm van Ede. We hopen dat zij op 
een andere manier gebruik zullen blijven maken van de opgedane kennis.

Huisbezoeken ouderen
In het verleden bood SWO, de voorloper van Malkander, ouderen vanaf 70 jaar een huisbezoek aan. Doel daarvan 
was het vergroten van het welzijn van ouderen. Om te weten te komen welke vragen zij hebben, om eenzaamheid 
te helpen voorkomen of verminderen en om hun zelfredzaamheid te vergroten.

COSBO heeft in het overleg met Malkander er regelmatig op aangedrongen weer te beginnen met deze huisbezoeken. 
En met resultaat: in het voorjaar zal worden begonnen met het bezoeken van 85 jarigen en in het najaar van de 80 
jarigen. Momenteel wordt het plan uitgewerkt. Ook de werving van vrijwilligers daarvoor zal binnenkort beginnen. 
Meer informatie zo mogelijk in de volgende nieuwsbrief.

leden en ledenvoordelen  & zorg en wonen

g. Bowlingcentrum Groeneveld

Voor senioren elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij Bowlingcentrum Groeneveld aan de Halte 
19 in Ede. Entree gratis, koffie tegen een gereduceerde prijs en het bowlen en minigolf voor maar drie euro.
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Vereenvoudiging inkomensondersteunende regelingen gemeente
Voor veel mensen is het heel ingewikkeld om een aanvraag op grond van die regelingen te doen. Samen met de 
Adviesraad Sociaal Domein (ASDE) is COSBO daarover in gesprek gegaan met de gemeente. En met resultaat. De 
gemeente heeft Bereken uw recht aangepast, een nieuwe folder voor ouderen gemaakt en heeft in overleg met 
een lezerspanel om de leesbaarheid en de duidelijkheid van de folders en de website te verbeteren.

Verder zal de gemeente uiterlijk in april 2019 met een uitgewerkt voorstel komen hoe zij periodiek de gebruikers van 
de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van inkomen, schulden etc. gaat raadplegen over hun tevredenheid 
en wensen.

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 ook mee kunnen doen 
aan allerlei activiteiten, waaronder het lidmaatschap van de PCOB. Zij heeft daarvoor verschillende regelingen   
gemaakt. De inkomens- en vermogensgrenzen vindt u in de volgende tabel.

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

Bij het Loket digihulp kunnen vrijwilligers u helpen om een digitale aanvraag te doen op grond van de regelingen. 
U kunt daarvoor elke vrijdag van 9 – 13 uur terecht bij het loket Digihulp op het Werkplein 

zorg en wonen
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VRIJWILLIGE OUDERENDVISEURS (VOA’s)

Veel mensen, die zorg nodig hebben, krijgen te maken met de gemeente, 
zorgkantoren, instanties en aanbieders. Niet zelden zien zij door de      
bomen het bos niet meer. De vrijwillige ouderenadviseurs binnen onze 
afdeling kunnen helpen. Zij staan naast u en helpen u met informatie, 
advies en voorlichting om de weg te vinden in dit complexe stelsel.

Zij zijn daarvoor opgeleid en kunnen informatie geven over wonen,      
welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. Een herkenbaar en                
betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor. De VOA verwijst,       
bemiddelt en adviseert vrijblijvend. Binnen onze afdeling zijn zes VOA’s 
actief. Hun advies kost u niets!

Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken met de volgende telefoonnummers:
Adria Overbeeke 0318 - 642811 en 06 24 19 67 15
Cock Walraven  0318 - 640162 en 06 18 85 74 48 
Herman van den Berg 0318 - 636869 en 06 53 51 85 22 (coördinator) 
Rineke van Ginkel 0318 - 418250 en 06 23 48 15 28 
Truus Boer  0318 - 307209 en 06 30 42 92 61
Wil Achterberg  0318 - 623807 en 06 25 09 13 49

INFORMATIE

a. Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk 
abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies 
op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe 
u uw reis kunt plannen.
De inloopspreekuren zijn op 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni 2019 
van 10.00 - 11.30 uur in Cultura, Molenstraat 45, Ede.

zorg en wonen & voa & informatie

c. Mediation (bemiddeling) bij thuisondersteuning

Een mediator kan u helpen om het probleem met de gemeente of een zorgaanbieder over thuisondersteuning 
op te lossen. De gemeente betaalt de kosten voor mediation.
Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met één van de volgend mediators.

- Maarten Bakker, tel. 026 35 44 320, email mbakker@binc.nu 
- Anja van de Pol, tel. 06 36 18 84 57, email info@anjavandepol.nl 
- Karen Verhoef, tel. 06 51 50 75 39, email info@circles-mediation.nl
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b. Ede FM

De radiozender Ede FM heeft verschillende interessante programma’s.

Elke maandag om 18.30 uur Orgeluur, om 19.00 uur, Kerkvenster met       
informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede en om 20.00 uur Zingend 
geloven. Herhalingen op zondag om 08.30 uur, 12.00 - 13.00 uur, 21.00 uur 
en 22.00 - 23.00 uur.

Programma “Kerkvenster” februari 2019
4 februari  Interview met Marlieske Smilde over Operatie Mobilisatie. 
 Lied van de Week: ‘De Geest des Heren is op Hem’. (NLB530). Column: Frank Meijboom.
11 februari Vraaggesprek met Wilma Terlouw over Haar werk als kunstenaar. 
 Lied van de week: ‘De visser ging uit vissen.’(NLB532). Column: Wim Drost.
18 februari  Redactieleden praten over treffende lectuur kerk en geloof. 
 Lied van de Week: ‘Daar komt een Man uit Nazareth.’(NLB533). Column: Geeske Telgen.
25 februari Gesprek met Coline Lokhorst over De Slunterhof te Ede. 
 Lied van de Week: ‘Hij die de blinden weer liet zien.’ (NLB534). Boekbespreking door Peter Blokhuis.

EDE FM is te vinden op FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live 
en uitzending gemist via http://www.omroepede.nl/luister-ede-fm-via/content/page?2808.

c. Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. Elke derde donderdag van de maand behalve juli, 
augustus en december.
Het programma is van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, zorg- en dienstencentrum Bethanië, 
Platteelhof 3 Ede. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Meer informatie is te vinden op de website https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/
veluwe-vallei-grebbe.
U kunt ook bellen met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en Christina van Uffelen, 
tel. 0318 - 68 99 99.

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

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

Per klus rekent TUD een onkostenvergoeding van € 7,50 per persoon per uur. 

Meer informatie op www.totuwdienst-ede.nl. 
U kunt ook bellen met 0318 - 43 74 89.

informatie
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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 


