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Nu ik dit stukje schrijf is de zomer volop 
aanwezig. Gelukkig op dit moment geen 
hittegolf, maar aangename temperatuur 
en af en toe een buitje. Men zegt dat er 
veel  te weinig neerslag is, gezien nog 
vele te droge stukken grond in ons land, 
maar als ik eerlijk ben, heb ik liever niet 
te veel regen in verband met onze vakantie, 
fietstochtjes en uitstapjes. Gelukkig hebben 
we hierin geen zeggenschap gekregen 
en dat is maar goed ook. 

Ik hoop dat u volop geniet van het 
prachtigs dat onze natuur biedt. Ik hoop 
ook dat mensen die niet op vakantie 
kunnen, of zomaar een dagje uit kunnen, 
vrede kunnen ervaren met hun situatie.
Ik wens u daartoe goede mensen op uw 
pad. Ook in de zomerperiode is dat een 
prachtig geschenk, dat ons leven kan 
opvrolijken en we de zon zien en voelen 
schijnen.

Na de zomerperiode wacht ons D.V. 
weer een nieuw seizoen met de PCOB 
vereniging. Geeske Telgen als nieuwe 

voorzitter en de andere bestuursleden 
hebben er weer veel zin in om elkaar      
te ontmoeten en zinvolle, gezellige 
ledenbijeenkomsten te organiseren. 

Graag staan we ook in het nieuwe 
seizoen weer klaar om de belangen van 
al onze ouderen te behartigen.
Op de eerste ledenbijeenkomst zal Gert 
Sleeuwenhoek ons meenemen naar 
Market-Garden. Een geallieerd offensief 
gericht tegen Duitsland in september 
1944, 75 jaar geleden! Een herinnering 
aan de vreselijke oorlogstijd en een 
dankbaar getuigen dat we “vrij” zijn.

Ik wens u allen nog een goede 
zomerperiode toe.

We hopen elkaar in september bij 
gezondheid weer te ontmoeten. Ik wens 
u namens het bestuur de zegen en vrede 
van onze God toe.

Cock Walraven-de Jong
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COLOFON

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
- mevr.  J. van Dijk.

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

Overleden
- mevr. F. Haman (datum onbekend)
- op 24 juni 2019 de heer P. Bervoets
- op 27 juni 2019 mevr. N. van den Berg-den Hollander
- op 7 juli 2019 mevr. E.W.G. Hendriks-Lam
- op 15 juli 2019 mevr. M.P. Postema-Hauwert

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.

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN
a. Ledenmiddag 16 september 2019

1. Market Garden door Gert Sleeuwenhoek

In september a.s. is het 75 jaar geleden dat er in onze omgeving op grote schaal 
luchtlandingen plaats vonden bij Wolfheze en op de Ginkelse hei bij Ede.

Tien dagen lang vond er in Oosterbeek en omgeving een bloedige veldslag plaats waarbij 
duizenden burgers en militairen de dood vonden.
Bij de verkeersbrug in Arnhem, nu de John Frostbrug genaamd, werd vier dagen lang fel 
gevochten totdat de Britse para’s zich moesten overgeven aan de Duitse tegenstander.
De meesten van u zullen wel enigszins bekend zijn met het verloop van wat we de slag 
om Arnhem zijn gaan noemen.

Op 16 september a.s. zullen we u dan ook geen verslag van de strijd doen maar vooral 
persoonlijke verhalen vertellen van mensen, burgers en militairen, die in Arnhem, 
Oosterbeek, Wolfheze en Ede woonden of verbleven gedurende de gevechten. 
Samen met de heer Wil Lamers mag ik u daarvan vertellen en beelden laten zien.
De heer Lamers vertelt hoe hij als jongen van 7 jaar die vreselijk dagen beleefde.

colofon, ledenmutaties, ledenbijeenkomsten en -activiteiten

Voorzitter wnd.
Cock Walraven
Erasmusstate 124, 6717 SB  Ede
0318 - 64 01 62 
cwalraven@solcon.nl

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
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2. Benoeming voorzitter
Het bestuur stelt voor mevr. Geeske Telgen op de ledenmiddag van 16 september 2019 te benoemen tot voorzitter van onze 
afdeling. In de nieuwsbrieven van juni en juli/augustus heeft zij zich aan u voorgesteld.

b. Programma september - december 2019

datum onderwerp  door
16 september Market Garden  Gert Sleeuwenhoek 
21 oktober  Ouder worden  Jan Siebelink
18 november  Met Bach op weg naar Kerst  ds. Jan Heine 
16 december  Kerstviering  ds. Wijnand Sonnenberg

LEDEN EN LEDENVOORDELEN

a. Contributie - machtiging automatische incasso

Enige tijd geleden heeft u van ons bestuur via het verenigingskantoor KBO-PCOB een brief gekregen met verzoek om een 
machtiging voor automatische incasso van de contributie 2020 af te geven. Als u die afgeeft bespaart dat de afdeling veel geld 
en maakt het werk van de penningmeester lichter.
Velen van u hebben de machtigingen ondertekend teruggestuurd. Daarvoor onze hartelijke dank. Als u dat nog niet gedaan en 
geen bezwaar heeft tegen automatische incasso van de contributie  wilt u dan zo vriendelijk zijn dat alsnog te doen. Bij voorbaat 
hartelijk dank daarvoor.

c. 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. 

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

b. Lief en Leed

Op 17 juli jl. vierden Joke en Peter de Jong hun 60-jarige huwelijksfeest. 
Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

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
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leden en ledenvoordelen

d. Rijbewijskeuringen 75-plus

Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor de beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 6 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 op 6 en 20 september 2019 plaats in Buurthuis de Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede. 
 Voor PCOB leden zijn de kosten van de rijbewijskeuring € 40,00 voor het rijbewijs B/E. 
 Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) en taxipas zijn de kosten € 60,00.
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. 0318-478 232.
 Kosten € 30,00. Voor groot rijbewijs € 35,00.
 
Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u eerst een gezondheidsverklaring kopen. Die is verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl         
(inloggen met DigiD). Voor meer informatie: tel. 085-487 71 00. 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.

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. De tabel met de 
geldende inkomens- en vermogensgrenzen vindt u in de vorige nieuwsbrief.

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.

e. 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.

21 september 2019 - Severin von Eckardstein (piano) en Isang Enders (cello)
Artist in residence Severin von Eckardstein ervaart elk concert als een avontuurlijke reis. “Ik wil de mensen door 
adembenemende muzikale landschappen voeren en zo misschien wel vergeten ervaringen naar boven halen”, vertelt de 
meesterpianist. Haal op zaterdag 21 september zo’n vergeten herinnering terug met de cellosonates van Beethoven, 
Mendelssohn en Prokofjev. Severin von Eckardstein en cellist Isang Enders bezorgen u aan het begin van het nieuwe 
seizoen een bijzonder avontuurlijke reis. Naast Severin von Eckardstein geniet u komend seizoen van grootheden als 
Liza Ferschtman, Hannes Minnaar, Pia Douwes en wereldberoemde ensembles waaronder het Signum Quartett.  
Bovendien beluistert u in de prachtige akoestiek vele hoogtepunten uit de klassieke muziek zoals Bachs Johannes-
Passion en het strijkkwartet Der Tod und das Mädchen van Schubert. 

Bekijk het complete concertseizoen op www.edescheconcertzaal.nl
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Zorg en Wonen

b. Ombuigingen sociaal domein Ede

In vorige nieuwsbrieven hebben wij u geinformeerd over de plannen van de gemeente om te bezuinigingen op onder andere 
huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding en de brieven die COSBO daarover naar de gemeente heeft gestuurd.

Op 18 juli heeft de gemeenteraad de zogenaamde Perspectiefnota vastgesteld. Daarin geeft de gemeenteraad aan wat de 
prioriteiten voor het komende jaar zijn. Bij de behandeling daarvan heeft de hele raad, op uitzondering van de fractie Wijnsouw 
na, uitgesproken dat mantelzorgers een belangrijke rol hebben in de informele zorg en deze zorg voor een ander vaak veel van 
hen vraagt. Het is vooral voor henzelf maar ook voor de gemeente als geheel, van groot belang dat zij niet overbelast raken. 
Thuisondersteuning van mantelzorgers kan daarbij een belangrijke rol spelen en het is niet passend hierbij een financiële 
barrière op te werpen. Het risico is aanwezig is dat mantelzorgers zullen afhaken, waardoor er meer formele zorg nodig is, wat 
een stijging van de kosten zal betekenen. Daarom heeft de raad besloten dat er geen eigen bijdrage zal komen voor de 
thuisondersteuning van mantelzorgers.

Verder heeft de gemeente een toelichting gegeven op de andere bezuinigingen, die zij wil doorvoeren op het sociaal domein. 
Op hoofdlijnen roept die toelichting het beeld dat ook in de toekomst het beleid van de gemeente er op gericht blijft 
hulpbehoevende inwoners van Ede de hulp te geven die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven. 
Dat is positief. Nu komt het er op aan deze goede zorg, ondanks de forse bezuinigingen, in de praktijk van alledag waar te 
maken.

COSBO blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

c. Malkander - voorlichting over babbeltrucs

Malkander start in de maand september met het geven van voorlichting over het geven van 
babbeltrucs. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur. Malkander opent de voorlichting, 
neemt het programma door en vertelt over de intentie van de voorlichting. De wijkagent geeft 
voorlichting met verschillende filmpjes over oplichting, bij elk filmpje wordt er de tijd genomen 
om ervaringen te delen. Na deze voorlichting is er ruimte voor vragen en om tips delen. Ook 
wordt er informatie gedeeld over de training tegen babbeltrucs van MEE. MEE bepaalt aan de 
hand van de aanmeldingen of zij centraal of per wijk een training aanbieden. 

Na afloop krijgt u een tasje met voorlichtingsmateriaal over onder andere:
- een tipkaart van de politie in de vorm van een sticker voor op de deur of in de meterkast. 
 Hierop staan de 6 belangrijkste tips als iemand aan de deur staat; 
- een voorlichtingsboekje over babbeltrucs van de politie;
- tips wat te doen als u slachtoffer bent geworden van oplichting;
 - tips en hulp om het huis veilig te maken tegen babbeltrucs;
- een flyer van een cursus internetbankieren in Cultura in samenwerking met Malkander, 
 Rabobank en ABN AMRO bank;
- een flyer met informatie van MEE en de training tegen babbeltrucs. 
 MEE bepaalt aan de hand van de aanmeldingen of zij centraal of per wijk een training aanbieden.

Festival Goed voor Elkaar - 10 en 11 oktober 2019

Op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 organiseren Malkander, COSBO, Woonstede en WMO gemeente Ede           
het Festival Goed voor Elkaar. Dat festival combineert de bekende Seniorenbeurs, Mantelzorgbeurs en de 
Vrijwilligersbanenmarkt. Op het festival hebben alle bezoekers de gelegenheid om met aanbieders en medewerkers       
in gesprek te komen en zich te laten informeren wat Ede en omgeving te bieden heeft aan zorg, ondersteuning en 
vrijwilligerswerk. Zodat alle burgers in Ede voor nu en in de toekomst plezierig, comfortabel, gezond en zelfstandig 
kunnen blijven wonen en leven, ook als er soms wat hulp nodig is of als men zich in wil zetten als vrijwilliger.

Datum: 10 en 11 oktober 2019
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie:  Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC  EDE
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In september is er een bijeenkomst bij de Eikelakkers, in oktober bij Bethanië en in november bij de Kleefsehoek. Daarna is er 
elke maand op een andere plek  centraal in Ede een voorlichtingsbijeenkomst. De data van de bijeenkomsten waren bij het 
maken van de kopij voor deze nieuwsbrief nog niet bekend. Die worden bekend gemaakt door middel van posters in bibliotheek, 
apotheek, buurthuis, supermarkt in de wijk. In de omgeving van een locatie krijgen bewoners er een brief over. De geplande 
bijeenkomsten komen ook te staan op de website van Malkander en op de facebookpaginas van het wijkteam en Malkander.

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 op-
lossingen 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- 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 
Truus Boer  0318- 307 209 en 06 30 42 92 61

Afscheid
Wil Achterberg is deze zomer verhuisd naar Wageningen. Daarom is zij gestopt met het werk als VOA. We hebben begrepen dat 
zij in Wageningen haar VOA-werk zal voortzetten. Hartelijk dank voor het werk dat zij voor onze afdeling heeft gedaan.

INFORMATIE
a. 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 en 9.00 uur, 
11.00 - 12.00 uur, 21.00 uur - 23.00 uur.

EDE FM vindt u op FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. 
Live en uitzending gemist via http://www.omroepede.nl/luister-ede-fm-via/content/page?2808.

Programma “Kerkvenster”
2 september Interview met Herman Jansen over Boer en Pastoraat. 
 Lied van de Week: ‘Uw Geest in mij’ (Sytze de Vries).Column: Herman Oevermans.
8 september Vraaggesprek met Wim Eikelboom over Yom Kippur (Grote Verzoendag). 
 Lied van de week: ‘Al beheers ik alle talen.’ (S. de Vries). Column: Hendrie van Maanen.
16 september  In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten twee redactieleden en een gast over treffende lectuur van de afgelopen week
 inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Als de hemel vol gezang is.’ (S. de Vries). Column: Wim Scheltens.
23 september Gesprek met Hans Sleeuwenhoek over Market Garden. 
 Lied van de Week: ‘Christus is de ware hoeksteen (S. de Vries). Column: Albert Schol. 
30 september Interview met Albert Schol over Het gouden jubileum van de Raad van Kerken Ede. 
 Lied van de Week: ‘Word stil nu de Ene tot ons komt (S. de Vries). 
 Boekbespreking van het boek “God en de moraal’ van Rochus Zuurmond, door Peter Blokhuis.

b. Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt houdt op 19 september van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, zorg- en dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3, 
Ede. Meer informatie op de website https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe/alzheimer-trefpunt-ede. 
Bellen kan met Christine van den Berg, tel. 06 550 707 03 en Christina van Uffelen, tel. 0318 - 689 999.

voa’s & informatie
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c. Cursus internetbankieren

Cultura Stadspoort heeft samen de ABN Amro en de Rabobank een cursus ontwikkeld voor de inwoners van Ede die graag 
willen leren internetbankieren. De cursus richt zich op het eigen maken van de digitale wereld rondom bankzaken. Er wordt 
onder andere aandacht besteed aan internetfraude en het veilig leren bankieren op het internet. Daarnaast is er ook ruimte om 
uw eigen vragen te stellen aan de bankmedewerkers. De cursus vindt plaats in een aparte ruimte en wordt gegeven door           
geschoold personeel van deze banken.

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wel is het noodzakelijk dat u uw eigen computer of tablet meeneemt naar de 
cursus. Er is internet (wifi) aanwezig. De cursus bestaat uit twee delen.

De cursus start bij voldoende (6 personen) aanmeldingen en zal plaats vinden in Ontmoetingscentrum Stadspoort, Stadspoort 
27&28 in Ede. Aanmelden via Karlijn Mulder, email kmulder@cultura-ede.nl of 06-10 13 21 10.

d. OV inloopspreekuur - 25 september 2019

Ervaar het openbaar vervoer! Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Ede. OV-ambassadeurs 
beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. 
Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Plaats: Cultura Molenstraat 45 te Ede
Start: 25 september 2019 om 10.00 uur

e. Programma Arnhemse Leerhuis

Op maandag 2 september 2019 begint het het nieuwe seizoen van het Arnhemse Leerhuis. 
Op het programma staat Leviticus, een bijbelboek dat in het algemeen weinig aandacht krijgt. 
Toch zou Leviticus wel belangrijk moeten zijn voor Christenen. De passages over naastenliefde 
en liefde voor de vreemdeling i.v.m. Marcus 12:33 en Mattheüs 22:38 vinden hun bron in 
Leviticus 19:18 en vers 34. Bovendien staan de onderwerpen zondigen en verzoening centraal 
in Leviticus. Daar wordt erkend dat mensen fouten kunnen maken en kunnen zondigen.                
Zij kunnen hun fouten en zonden ook weer goed maken. Verzoening! 

Het  programma van het Leerhuis gaat Lernend op weg onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx. 
Tzvi Marx, zeer vertrouwd met Thora en Talmoed, is al een groot aantal jaren als gewaardeerd 
leraar verbonden aan het Arnhemse Leerhuis.

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, hoek Izaak Evertslaan - G.A. van 
Nispenstraat, (Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139  6814 JA Arnhem.

e. 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 

15% kortingscode
voor alle concerten:

PCOBLEDE

Amsterdamseweg 9, Ede
0318 - 200 214
info@edescheconcertzaal.nl
www.edescheconcertzaal.nl

Bekijk alle concerten op 
www.edescheconcertzaal.nl

Foto: Irène Zandel

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019, 20:00 UUR

Severin von Eckardstein (vleugel) en Isang Enders (cello)
Beethoven, Mendelssohn, Proko� ev

VRIJDAG 24 JANUARI 2020, 20:00 UUR

Severin von Eckardstein (vleugel)
Chopin, Schumann, Debussy, Dupont

ZATERDAG 25 APRIL 2020, 20:00 UUR

Severin von Eckardstein (piano), Quirine Viersen (cello) en Aldo Baerten (fl uit)
Haydn, Weber, Pierné

met pianist Severin von Eckardstein als artist in residence
Concertseizoen ’19 - ’20


