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Wat gebeurt er op dit moment toch veel 
in Nederland!
Het kinderpardon-akkoord b.v. dat er nu 
gelukkig is gekomen.
Het klimaat waar zoveel over gesproken 
wordt en waar allerlei oplossingen voor 
worden aangedragen. Het maakt mensen 
onzeker, zowel ouderen als jongeren, 
want kunnen we dat allemaal straks wel 
betalen en doen we wel genoeg? Maar 
we weten allemaal dat er doeltreffende 
maatregelen nodig zijn, anders zal het 
wonen op deze prachtige aarde een 
groot probleem worden voor de volgen-
de generaties.

In maart kunt u weer stemmen i.v.m. de 
provinciale Statenverkiezing.
Dan moet ik weer denken aan die prach-
tige foto in Trouw van onze minister 
Hugo de Jonge, die op een scootmobiel 
door het land raast. Hij wordt Het           
Oliemannetje van de Zorg genoemd of 
ook wel Mister Actieplan. Onze minister 
van volksgezondheid wil op praktische 
wijze de zorg verbeteren.

Met onvermoeibare peptalk en 2,1 miljard 
euro in de achterzak trekt deze minister 
door het land. Betere ouderenzorg is de 
grootste opdracht voor dit kabinet de  
komende jaren zegt hij keer op keer. 
Deze CDA-minister bemoeit zich met van 
alles, ver buiten het Binnenhof van Den 
Haag en laat zo op vele plaatsen de rust 
terugkeren. Werkbezoeken zijn zijn lust 
en zijn leven.
Zoals hij zegt: Neem je verantwoordelijk-
heid, ieder heeft een taak, doe mee.
Maak iets van je leven en beteken iets 
voor de mensen om je heen. 

Ik wil afsluiten met een gebed van Andries 
Govaart:
Dat je de weg mag gaan die je goed doet.
Dat je opstaat wanneer je valt.
Dat je mens mag worden
in Gods ogen en die van anderen.

Vrede en alle goeds,
Tine Neuman
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Overleden
- de heer D. C. van der Perk

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.

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

WWW.MAXSTEIN.NL

SLIJPKRUIKWEG 30, EDE - TEL: 0318 - 612154

DIT IS ECHT FANTASTISCH!
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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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LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN

a. Ledenmiddag 18 maart 2019
We beginnen om 14.00 uur met de algemene ledenvergadering. Wij nodigen alle leden 
uit deze algemene ledenvergadering bij te wonen. De stukken, die op deze agenda          
betrekking hebben, kunnen leden op de ledenmiddagen en bij de secretaris krijgen.

Na afloop van de algemene ledenvergadering - vanaf 14.30 uur - zal Albert Schol een 
presentatie houden over het onderwerp Antarctica, het laatste continent. De presentatie 
gaat over de reis die hij samen met zijn vrouw naar Antarctica gemaakt heeft. Het                 
zal gaan over zijn belevenissen daar, de geschiedenis en de geografie van dit continent 
en de bedreigingen door ons menselijk handelen door vervuiling, visvangst en door de 
opwarming van de aarde. Juist hier is dit misschien wel het meest zichtbaar. Albert Schol 
(1948) is oud-docent van de CHE, voormalig raadslid en Statenlid in Ede en Gelderland.

b. verslag ledenmiddag 21 januari 2019 - Onderwijs vroeger en nu - Gerard Leijsen
De voorzittter, Tine Neuman, heet iedereen welkom, in het bijzonder de spreker van deze middag.

Mededelingen. De lief- en leedpot heeft Euro 81 euro opgebracht. 
In de nieuwsbrief staat dat op 4 maart een theatervoorstelling wordt gegeven 
over dementie. De voorstelling heet “Dag mamma” en de toegang is gratis.
Bovendien zijn er vanmiddag vertegenwoordigers van Ede-Stad aanwezig voor 
het maken van video-opnames.

Na het gebed leest Tine het verhaal van de 12- jarige Jezus in de tempel en 
houdt daarna een inleiding over de herinneringen die zij heeft over school, 
zondagsschool en de jaren waarin zij levensbeschouwelijk onderwijs heeft     
gegeven op verschillende openbare scholen in Ede.

Het onderwerp van vanmiddag gaat over het onderwijs vroeger en nu en wordt verzorgd door de heer G.R. Leijsen, die 
het op een zeer onderhoudende manier heeft gebracht. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
- Onderwijs voor 1800
- Schoolstrijd
- Aap-noot-mies, Ot en Sien 
- Jan Ligthart, Jetses en Scheepstra
- Oude schoolplaten van van Lummel, Scheepstra & Walstra, 
  Issings en Koekkoek.
- De ontwikkeling van het zaakvakonderwijs, 
  reken-en lees onderwijs van vroeger; 
- Anne de Vries (jaap en Gerdientje) 
- Nuttige Handwerken, rapporten, schoolreizen en zingen
- Enkele aspecten van de school van nu, vergeleken met vroeger. 

Tot slot hebben we nog liedjes van vroegere schooljaren gezongen 
en iedereen deed enthousiast mee.
Dankwoord werd uitgesproken door Jacomien Wijnbergen.

Johan Neuman

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

c. Programma voorjaar 2019
datum onderwerp door
ledenmiddag 18 maart  Algemene ledenvergadering
 Antartica Albert Schol
ledenmiddag 15 april Paasviering ds. Caroline Oosterveen
ledenmiddag 20 mei Kloostertuinen Tini Brugge
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leden en ledenvoordelen

d. Vooraankondiging dagtocht 23 mei 2019
Op 23 mei 2019 organiseren KBO Ede-Bennekom en PCOB-Ede samen een  
dagtocht. Een bezoek aan de synagoge in Enschede staat in ieder geval op het 
programma. Nadere informatie komt in de nieuwsbrief van april.

e. Activiteiten KBO Ede-Bennekom 
Op 17 april Knutselen voor Pasen. De bijeenkomst vindt 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. Er wordt iets lekkers meegenomen. Dat wordt erg op prijs gesteld merken wij. Als u 
leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoediging in de vorm van 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.

Cock Walraven

b. Ledenwerving
De PCOB en onze afdelingen kunnen het werk op het gebied van onderlinge 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 en voorlichting 
willen ondersteunen dan wilt u hen vast uitnodigen om lid te worden van de PCOB.         
Leden werven leden! 

Voor nieuwe leden van de afdeling Ede is er als welkomstcadeau een herdruk van het 
Album van Ede met oude foto’s.

PCOB-leden kunnen gebruik maken van kortingen op o.a. verzekeringen, internet en maaltijden. Meer daarover op de 
website https://www.kbo-pcob.nl/vereniging. 

d. Hulp bij belastingaangifte en toeslagen
Deze service is bestemd voor leden van KBO en PCOB. Er wordt een inkomensgrens gehanteerd. Die is € 35.000,-               
voor alleenstaanden en € 50.000,- voor gehuwden/samenwonenden. De belastingservice ondersteunt bij het doen van 
eenvoudige aangiften.

c. Belangenbehartiging
Wat doen jullie nou allemaal als KBO-PCOB en wat hebben jullie zoal bereikt? Die vraag wordt ons weleens               
gesteld. Omdat het bijna te veel is om op te noemen, houden we een rapportage bij over wat we per maand voor 
senioren in Nederland doen en bereiken. U vindt het lijstje op www.kbo-pcob.nl/vereniging/kbo-pcobbelangen- 
behartiging. Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief met belangrijk nieuws, informatie over de vereniging en onze 
acties in de belangenbehartiging: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.

Service- Pensioen- en Juristentelefoon
Leden van KBO-PCOB kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de 
Servicetelefoon. Over juridische vragen bij de Juristen- en over pensioen bij de Pensioentelefoon.

U kunt bellen met 030 - 340 06 55 op woensdag en donderdag van 13.00 - 15.00 uur.
U wordt persoonlijk te woord gestaan door een telefoonteam van goed opgeleide vrijwilligers. 
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leden en ledenvoordelen

Hoe gaat dat in de praktijk?
De belastinginvuller komt bij u thuis. De invullers moeten zich legitimeren met een     
pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft. Uiteraard kunt u er op 
vertrouwen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die u verstrekt!

Het is belangrijk dat uw jaaropgave(n) en alle onkosten voor zorg en ondersteuning bekend zijn. Ook is het van belang 
om uw giften aan kerk en goede doelen op een rijtje te hebben. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op het bedrag wat 
u eventueel aan belasting moet betalen. We kunnen de aangifte alleen maar verzorgen door een zogenaamde machtiging 
aan te vragen. Daarmee geeft u de invulhulp toestemming om uw aangifte te verzorgen. Hoe dat gaat leggen wij u graag 
uit als u zich opgeeft.

Natuurlijk blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Maar wij helpen u daarbij graag.

De belastinginvuller die bij u thuis komt, kan een onkostenvergoeding vragen van maximaal € 12,00 voor de kosten        
die hij of zij maakt bijvoorbeeld printkosten en reiskosten. Graag de onkostenvergoeding contant afrekenen met de     
belastinginvuller.

Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van deze service dan kunt u uw ondersteuner weer opbellen en een afspraak maken. 
Hebt u niet eerder van deze service gebruik gemaakt? Neem dan contact op met de coördinator van de belastingservice 
de heer Douwe Ettema, tel. 0318-645831 of 06-55900646, e-mail: ettema.douwe@gmail.com. 

f. Edesche Concertzaal - 15% korting voor PCOB-leden
In de unieke Edesche Concertzaal 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. Dus niet op de voorverkoopprijs. De kortingscode PCOBLEDE is alleen geldig op 
vertoon van de ledenpas bij de kassa. De kortingscode moet ingevoerd worden op de website, of 
bij de kassa getoond worden d.m.v. de nieuwsbrief. De korting geldt niet voor reeds gekochte 
kaarten. Bij aankoop via internet moet u uw ledenpas wel meenemen naar het concert. Meer   
informatie over de programma’s kunt u vinden op de website www.edescheconcertzaal.nl.

12 maart 2019 - 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 Concertzaal. 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.

e. Rijbewijskeuringen 75-plus
Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij 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:
1. de Rijbewijskeuringsarts.Voor een keuring moet u zich aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 of 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 de 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.
2. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede. 
 De opbrengsten van de keuring komen volledig ten goede aan de stichting Child Support Indonesia.
3. 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 keuring dient u eerst een gezondheidsverklaring te kopen. Die is verkrijgbaar via internet 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 aan de 
balie van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede.
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g. Theater Cultura - Speciale korting voor PCOB leden
Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede kunt u met € 4,00 korting genieten genieten van de volgende voorstellingen:
1. Toneelvoorstelling 237 redenen om door te gaan met Geert Lageveen en Leopold Witte 
 op donderdag 7 maart om 20.15 uur. Speciale prijs voor PCOB leden € 16,00.
2. Theaterconcert Robert Jan Stips Solo op donderdag 21 maart om 20.15 uur. 
 Speciale prijs voor PCOB leden € 13,50.

Meer informatie over deze voorstellingen kunt u vinden op www.cultura-ede.nl. 
U ontvangt de korting op vertoon van uw PCOB ledenpas bij de kassa van Theater Cultura.

ZORG EN WONEN

a. 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. 

Meer informatie daarover kunt vinden op www.ededoetmee.nl, www.menzis.nl/gemeente en www.ede.nl/minimaregelingen. 
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.

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)

Veel 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 vrijwillige ouderenadviseurs binnen 
onze afdeling kunnen daarbij 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. Zij kunnen 
leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke 
oplossingen van problemen. Een herkenbaar en betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor. De VOA verwijst, 
bemiddelt en adviseert vrijblijvend. Binnen onze afdeling zijn 6 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

zorg en wonen & voa

b. Mediation (bemiddeling) bij thuisondersteuning
Bent u het niet eens met een beslissing over thuisondersteuning door de gemeente of een zorgaanbieder?            
Dan kan een mediator u helpen om het probleem op te lossen. De gemeente betaalt de kosten voor mediation.   
U kunt altijd een klacht of bezwaar in te dienen, ook nadat u gebruik hebt gemaakt van mediation.
Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt contact opnemen 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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INFORMATIE

a. Ede FM
De radiozender Ede FM heeft verschillende interessante programma’s. Elke maandag om 
18.00 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 08.00 - 09.00 uur, 
10.00 - 12.00 uur, 21.00 uur - 23.00 uur.

Programma “Kerkvenster” maart 2019
4 maart  Interview met ds. Gerben Westra over Bijbelvertalingen. 
 Lied van de Week: Alles wat over ons geschreven is. (NLB536). Column: Tjirk van der Ziel.
11 maart Gesprek met Wolter en Bea Woning over Huwelijkspastoraat. 
 Lied van de week: Een mens te zijn op aarde (NLB538). Column: Teunis Bunt. 
18 maart  ‘In ‘t Vizier‘ door redactieleden. Lied van de Week: Jezus, diep in de woestijn (NLB539). 
 Boekbespreking door Daan Laban
25 maart Interview Over Kerk in Harskamp. Lied van de Week:Gij zijt in glans verschenen (NLB543. 
 Column: Jolanda Nooteboom

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. 

b. Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt houdt op 21 maart van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, zorg- en dienstencentrum 
Bethanië, Platteelhof 3 Ede, een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belang- 
stellenden. Thema: Zorg en begeleiding thuis bij dementie. 
Meer informatie is te vinden op de website https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei- 
grebbe/alzheimer-trefpunt-ede. U kunt ook bellen met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en 
Christina van Uffelen, tel. 0318 - 68 99 99.

c. 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 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni 2019 van 10.00 - 11.30 uur 
in Cultura, Molenstraat 45, Ede.

d. Gratis uw verkeerskennis opfrissen?
Inwoners van Ede kunnen hun kennis van verkeersregels gratis laten bijspijkeren. In 2 bijeenkomsten praat een                      

gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer               
Nederland u bij over alle verkeersregels die in de 
loop der jaren veranderd zijn. 
Denk daarbij aan de turborotondes, spitsstroken, 
nieuwe belijningen, enz. Er is ruimte voor vragen en 
inbreng van eigen ervaringen. Deze opfriscursus is 
bedoeld voor verkeersdeelnemers vanaf 65 jaar.

De bijeenkomsten zijn op donderdag 2 en 23 mei 
2019, van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: De Open Hof, 
Hoflaan 2 Ede. U wordt beide dagen verwacht. 

Aanmelden per e-mail naar steunpuntoost@vvn.nl 
of telefonisch bij 0575 - 510 144. Vermeld in de email 
“Opfriscursus Ede” en uw naam, adresgegevens,      
geboortedatum en telefoonnummer. 

Voor meer informatie bellen met 0575 - 510 144.

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 


