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Voorwoord
Zijn er onder u die met spanning uitkijken naar
de Elfstedentocht? Houdt u van de winter, van
schaatsen (op tv) of wandelen op de hei als er
rijp op de bomen zit? Bent u een type dat pas
tot zijn/haar recht komt als het zomer is, warm
en zonnig. Eén ding is zeker: wij allemaal
zullen ons allemaal moeten aanpassen aan de
tijd van het jaar en wat de weergoden ons

brengen. Wij zullen mee moeten bewegen met
wat er om ons heen gebeurt. Denk dan aan de
nieuwe wetten en regels die de regering ons
heeft voorgeschoteld voor 2019. De redactie
probeert hier aandacht aan te besteden. Wij
maken natuurlijk afwegingen om het elk KBOlid zoveel mogelijk naar de zin te maken. U
mag ons rustig laten weten of uw interesses uit
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vervolg voorwoord

gaan naar bijvoorbeeld verhalen, gezelligheid,
financiën, gezondheid of iets anders. Natuurlijk
zullen we ook dit jaar weer komen met tips
voor een dagje uit, een gevulde agenda en
aandacht besteden aan zaken die u, beste
lezer, informatie geven zodat u leesplezier

beleeft en ook profijt hebt van uw
lidmaatschap. Mocht u zelf een ervaring
hebben waarvan u denkt dat het leuk of zinvol
is voor anderen, dan horen wij dat natuurlijk
graag. Veel leesplezier!
Erik Erkelens
De redactie

Colofon
Voorzitter a.i.
Arie v. Alphen, t. 0318 48 44 27
e-mail: arievanalphen@gmail.com

Beheer website en facebook
Annelies Tax, t. 0318 61 77 93
e-mail: ataxtames@gmail.com

Secretaris
Adri Koch, tel. 0318 65 03 68
Lange Akkers 135, 6711TL Ede
e-mail: adri.koch@ziggo.nl

Commissie Ontwikkeling &
Ontspanning (O&O)
Coörd. Trudy v. Schoonhoven
t. 0318 64 59 09 / 06 46 89 94 88
e-mail:
trudyvanschoonhoven@planet.nl

Penningmeester
Wim Reimink: t. 0318 63 48 03
e-mail: j.reimink4@upcmail.nl
Contributie
Bankrekeningnummer
NL02 INGB 000 41 76 610
t.n.v. KBO voor Senioren
Gelderland Ede-Bennekom
Ledenadministratie
Charles Slangen, t. 0318 66 88 85
e-mail:
charles.slangen@upcmail.nl
Pastoraal adviseur
Hans Lucassen, t. 0318 65 22 55
e-mail:
hanslucassen@hotmail.com

Vrijwillige Ouderen Adviseur
(VOA) en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
Frans Bik, t. 0318 84 29 92
e-mail: fransbik1@gmail.com
Zorg en Welzijn
Coördinator Gerda Hiensch
t 0318 62 10 08 / 06 12 09 46 36
e-mail: j.hiensch@chello.nl

Bezorging Nieuwsbrief en KBOPCOB Magazine
Coördinator Beer Radstaat
t. 0318 63 29 92
e-mail: g.radstaat@hotmail.com
Belasting Invul Hulpen (BIH)
Coördinator Douwe Ettema
t. 0318 64 58 31 / 06 55 90 06 46
e-mail: ettema.douwe@gmail.com
Redactie Nieuwsbrief
Redacteur Fred Deuning,
tel. 06 38 15 52 96
e-mail:
jefdeuning22745@freeler.nl /
kbonieuwsbrief@gmail.com
Corrector Mary-Ann Borggreve
Vormgever Erik Erkelens

Ophaalservice
Coördinator Gerda Hiensch
t 0318 62 10 08 / 06 12 09 46 36
e-mail: j.hiensch@chello.nl

Deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen op onze website www.kbo-edebennekom.nl
Facebook www.facebook.com/kbo-edebennekom
Volgende kopij uiterlijk inleveren maandag 4 februari 2019
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Van het bestuur
Inmiddels staan we al weer aan het begin van het
nieuwe jaar. Dit jaar onderneemt onze
seniorenvereniging weer een heel scala van
activiteiten, zowel landelijk, samen met de PCOB,
als in de vele lokale afdelingen. Ook in Ede kunnen
wij in 2019, dank zij de vele vrijwilligers, u een
interessant programma bieden. Samen met u zullen
wij ons, binnen onze goed functionerende
vereniging, weer inzetten voor onze activiteiten op
het gebied van belangenbehartiging en
samenwerking, zorg en welzijn, hulp bij de
belastingaangifte, onze maandelijkse
activiteitenmiddagen, etc.
Nieuw is dat wij dat kunnen doen onder leiding van
een nieuwe voorzitter. Het bestuur is bijzonder blij
om op 20 maart a.s. aan de Algemene Leden
Vergadering voor te dragen als Arie van Alphen als
nieuwe voorzitter. Arie stelt zich in deze nieuwsbrief
aan u voor.

Het is verheugend te kunnen melden dat een van
onze leden, Liesbeth Meens, met goed gevolg de
cursus Vrijwillig Ouderen Adviseur heeft gevolgd.
Aan haar is op 13 december jl. door de KBO
Gelderland het bijbehorend certificaat uitgereikt. Zij
gaat nu aan de slag om als collega van Frans Bik,
die al een aantal jaren als VOA functioneert, deze
interessante adviesfunctie inhoud te geven. Wij
wensen haar daarbij heel veel succes. Zie verder
onder “Kennismaken met de nieuwe VOA” verderop
in deze nieuwsbrief.
Tot slot willen wij al onze vrijwilligers en u, onze
leden, een heel gezond 2019 wensen. Een jaar
waarin wij met elkaar veel gezellige activiteiten
kunnen hebben en waarin samenwerking en fijne
contacten onderling voorop staan.
Adri Koch

Kennismaken
Graag stel ik mij kort aan u voor: A(rie) Cornelis
van Alphen geboren 1948 in Middelharnis. Getrouwd met Bertha, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Middelbare school in Zeist, daarna Geneeskunde
gestudeerd in Utrecht en mij vervolgens gespecialiseerd tot longarts. In 1985 maakte ik de overstap
naar de functie van bestuurder in zorginstellingen.
Kenmerkend bij de functie-uitoefening waren: fusies,
ontwikkeling visie/strategie, nieuwbouw/renovatie,
reorganisatie en fundamentele veranderprocessen,
alsook bedrijfsoptimalisatie. Verder was ik bij diverse
instellingen toezichthouder o.a. in de GGZ, onderwijs, ouderenzorg, 1e lijn ondersteunende organisatie, maar ook bij verzekeraars. Lid van het CDAexpertise netwerk. Vele jaren bestuurlijk betrokken
bij een internationaal werkzame missie/
zendingsorganisatie. Mijn drive ligt vooral in het iets
kunnen betekenen voor anderen, zeker als het om
kwetsbaren gaat. Passie voor de inhoud van zorg en
zorgverlening zijn naar mijn mening primair en dan
volgt pas of iets wel of niet betaalbaar is. De maatschappelijke discussies of het nu over onderwijs of
zorg o.i.d. gaat, draaien bijna altijd eerst om de euro’s maar niet of het in het belang van de leerling, de
zorgvrager oud of jong is. Nu in de levensfase zijnde
waarin de primaire werkzaamheden minder tijd en
aandacht vragen, is er meer ruimte voor

“vrijwilligerswerk “. De komende periode, met dit
jaar voor de boeg, zal ik mij graag inzetten voor de
KBO Ede – Bennekom, maar ook de versterking
van de positie van senioren in Ede e.o., de samenwerking met andere ouderenorganisaties, zoals de
PCOB en binnen Cosbo. Daarbij lijkt het mij goed
aandacht te houden voor lokale zaken, maar ook
regionaal en landelijk. Binnen het bestuur zal belangrijk zijn en blijven samen te werken en het samen te doen, per slot zijn we complementair aan
elkaar en dat is ook gezelliger.
Ik wens u, met allen die u lief zijn, een gezond,
goed en inspirerend jaar toe,
Arie van Alphen
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Kennismaken met Liesbeth Meens
Ik ben Liesbeth Meens, 66 jaar. Ik
ben redelijk druk met mijn man,
kinderen en kleinkinderen èn met mijn
hobby’s, schilderen en zingen in het
parochiekoor. Ik ben sinds vorig jaar
lid van KBO en ik heb maar meteen de
cursus voor VOA gevolgd. De functie
van VOA sluit goed aan bij mijn
eerdere werkzaamheden. Naast de
financiële en administratieve
werkzaamheden in ons bedrijf heb ik
gewerkt als creatief therapeut en
zorgvrijwilliger. De laatste jaren heb ik
vooral met ouderen gewerkt, in een
instelling voor oudere Doven, in een
huiskamer voor dementerende
ouderen, in het hospice van
Bennekom en op de verpleegafdeling
van Opella. Ik werk nu nog als

bezoekvrijwilliger van HELP/
delierpreventie op de ouderenafdeling
van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik
heb er zin in om als VOA aan de slag
te gaan. Ik hoop dat mensen mij ook
bellen als het om andere dingen gaat
dan een traplift... de A van VOA
betekent voor mij niet alleen Adviseur,
maar ook Aandacht-geven,
Aanspraakpunt-zijn, Activeren en
Achter-iemand-staan. Nu ouderen
langer thuis blijven wonen vind ik het
belangrijk om niet alleen te kijken
naar wat praktisch nodig is, maar ook
aandacht te hebben voor vragen over
eenzaamheid en zingeving.
Liesbeth Meens

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-pcobbelangenbehartiging
Blijf op de hoogte
Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief met belangrijk
nieuws, informatie over de vereniging en onze acties in de
belangenbehartiging: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Servicetelefoon Leden van KBO-PCOB kunnen met
vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
gezondheid terecht bij de Servicetelefoon. U wordt dan
persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam,
bestaande uit goed opgeleide vrijwilligers, die u een
passend antwoord geven of u, als dat nodig is,
doorverwijzen. U kunt de Servicetelefoon van maandag t/
m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur bereiken via tel. 030340 06 55.
Pensioen- en juristentelefoon Naast de Servicetelefoon
kunt u met pensioengerelateerde of juridische vragen
terecht bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon.
Onze vrijwilligers bij de Pensioen- en Juristentelefoon zijn
werkzaam geweest binnen een pensioen- of juridische
omgeving en kunnen u dus goed van dienst zijn. Met
ingang van 2 januari 2019 zijn de tijden waarop deze
service bereikbaar is verruimd.
Juristentelefoon Met juridische vragen kunt u terecht bij de
Juristentelefoon via 030-340 06 55. De Juristentelefoon is
bereikbaar op:
– Woensdag 13.00 - 15.00 uur
– Donderdag 13.00 - 15.00 uur
Pensioentelefoon Ons pensioenstelsel behoort tot het
beste van de wereld. Maar het is ook geen makkelijk
onderwerp. Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan de
KBO-PCOB Pensioentelefoon via 030-340 06 55.
De Pensioentelefoon is bereikbaar op:
– Woensdag 13.00 – 15.00 uur
– Donderdag 13.00 – 15.00 uur

©Copyright Loesje Arnhem
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Van de pastor
Drie zeven
Een nieuw jaar voor de boeg, waarin we hopen en verlangen dat het voor
anderen, voor onszelf en de wereld wat beter, wat mooier, veiliger en
aangenamer zal worden. Veel van deze wensen hebben we rond de
kerstdagen en Oud-en-nieuw via de post en steeds meer ook digitaal
rondgestuurd. Tegelijk realiseren we ons dat die hoop niet vanzelf wordt
vervuld. Veel zal ook aan onszelf liggen, beginnen bij ons aller eigenste zelf.
Vaak kunnen voorbeelden, verhalen uit de traditie en geschiedenis ons helpen
een nieuwe weg in te slaan. Een verhaal dat mij persoonlijk heeft
aangesproken, wil ik hierbij graag met u delen, een mooi verhaal, over hoe het
anders kan. Het is een legende over de Griekse wijsgeer Socrates -leraar van
Plato-, die wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie.
Deze Socrates, zo gaat het verhaal, loopt op een dag ergens in Athene, wanneer er een man
opgewonden naar hem toekomt en zegt:
‘Ik moet je iets vertellen, Socrates, over een vriend van jou’.
‘Wacht even’, onderbreekt Socrates hem, ‘Heb je wat je me zeggen wilt wel gezeefd Is het wel door de
drie zeven heengegaan?’
‘Hoe zo, drie zeven’, vraagt de man verbaasd.
‘Nou let op, laten we het proberen’, stelt Socrates voor. ‘De eerste zeef is de waarheid. Heb je onderzocht
of alles wat je zeggen wilt wel waar is?’
‘Nee’, antwoordt de man, ‘ik heb het horen vertellen en...’.
‘Ah juist’, gaat Socrates door, ‘maar is het dan wel door de tweede zeef gegaan, de zeef van het goede. Is
het iets goeds dat je over mijn vriend wilt vertellen?’
Aarzelend antwoordt de man: ‘Nee, eigenlijk niet, integendeel…’.
‘Hm’, mompelt Socrates, ‘laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen
wat je zo opwindt?’
‘Nee’, moet de man toegeven, ‘het is niet direct noodzakelijk’.
‘Welnu’, sluit Socrates af met een glimlach, ‘als dat wat je vertellen wilt niet waar is, niet goed en niet
noodzakelijk - vergeet het dan snel en val mij er niet mee lastig’.
Drie zeven die ons kunnen helpen om in dit nieuwe jaar elkaar te leren zien met nieuwe ogen en respect
voor ieders eigenheid.
Een hoopvol en gezegend 2019
Hans Lucassen

Beste KBO/PCOB-leden,
Advertentie
Wij zijn “reisclub Belverdere” exclusief voor senioren uit de regio Ede. Onze doelstelling is om ouderen
uit de eenzaamheid te halen door gezellige uitstapjes in groepsverband aan te bieden. Deze uitstapjes
kunnen we heel breed noemen daar we meer doen dan alleen een dagje uit. We kennen de KBO/PCOB
en ja we kennen ook de ANBO die veel leden verloren heeft. Voor ons is het belangrijkste doel, dat ouderen weer genieten van uitstapjes, samen uit gaan geeft meer levensvreugde. Vooropgesteld, het is
niet onze doelstelling KBO/PCOB te beconcurreren, immers zij doen heel nuttig werk voor ouderen, dat
moeten we zeker zo houden. Nee, wij zien meer in aanvulling als we een leuk uitstapje hebben waarvan
jullie senioren ook mee kunnen genieten. Bij de uitstapjes die wij doen zitten ook theaterbezoeken en
evenementen. Ook gaan we voor enkele dagen naar het Sauerland Winterberg. Wij nodigen jullie uit om
onze website eens te bezoeken www.reisclubbelverdere.nl.
Mochten er vragen zijn? Dan zijn jullie van harte welkom in Belverdere Ede voor een gezellig gesprekje
met koffie of thee. Wij stellen het op prijs hiervoor een afspraak te maken zodat we ruimte kunnen maken
in onze agenda. Wij zitten op de Dennenlaan 100 Ede, seniorenwooncomplex Belverdere.
Met vriendelijke groet, Coördinator senioren-uitstapjes
Cor Heere (ede@reisclubbelverdere.nl)
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Bijeenkomst Engelen bestaan (21-11-2018)
Als gastspreker voor deze middag was Pastor Hans Lucassen uitgenodigd. Om 14.00 uur werd deze
bijeenkomst voor een goed bezette zaal (50 personen) geopend door Trudy van Schoonhoven met het lezen
van een mooi passend gedicht voor het thema van deze middag “Engelen bestaan”.
De tekst van dit gedicht was:
1. Ik weet niet of jij gelooft,
laat staan of jij werkelijk weet,
dat elk van ons een echte engel
een beschermer heeft.
2. Ik weet niet of jij gelooft,
laat staan of jij werkelijk weet,
dat zij of hij naar je kijkt en
wanneer nodig een frisse wind
door warrige gedachten strijkt.
3. Ik weet niet of jij gelooft,
laat staan of jij werkelijk weet,
dat zij of hij elke dag en nacht over
jouw waakt, hij of zij die jouw
leven zo mooi mogelijk maakt.
4. Ik weet niet of jij gelooft,
laat staan of jij werkelijk weet,
dat zij of hij ontzettend veel van je
houdt en wat beter is eraan
is dat zij of hij ooit echt in persoon
wellicht wanneer jij het niet weet
of minst verwacht.
aan jouw zijde zullen staan.

Het vermoeden en geloven of er engelen bestaan kan voor
iedereen in zijn of haar denkwijze verschillen. Engelen zijn
boodschappers voor hulp en toekomst. Ook mensen die alles
voor een ander doen worden vaak Engelen genoemd. Engelen
zijn onzichtbaar. Zo werd er ’s avonds vaak gebeden, dat we
goed mochten slapen en weer wakker worden.
Een avondgebedje was bijvoorbeeld:
’s Avonds als ik slapen ga volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind
Twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij
Twee die mij dekken, twee die mij wekken
Twee die mij wijzen naar ‘s hemels paradijzen
Engelen hebben alles te maken met het brengen van een
boodschap aan ons.
2 Oktober is het Engelbewaarderfeest.
Gabriël kwam een boodschap brengen. Michaël was een
beschermengel. Rafaël was de zorgengel.
Vervolgens liet Hans Lucassen een icoon zien van gastvrijheid
en drie-eenheid. Hierop stonden drie personen afgebeeld
voorstellende: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Engelen hebben alles te maken met het brengen van een
boodschap aan ons. In onze beleving zijn engelen beelden, waar
je de vleugels bij moet bedenken.
Zo was er een Zweedse kunstenaar Tina Järdult, die mooie
gezegdes en spreuken over engelen heeft opgeschreven:

Engelen …….. Natuurlijk bestaan ze
Ren niet sneller dan je engelenbewaarder kan vliegen
Engelen praten allemaal tegen ons ….. Sommigen kunnen echter beter luisteren
Vrienden zijn engelen op aarde
Vrienden zijn net engelen; ze helpen ons vliegen als we zelf de kracht daartoe niet hebben
De stofwolken onder je bed zijn de slippers van engelen
Engelen op aarde dragen hun vleugels van binnen
Vergeet niet dat engelen bestaan, dat ze hier zijn om over jou te waken.
Icoon op houten
paneel

Lezing in de
Bosroos

Omstreeks 16.00 uur werd door Trudy een slotwoord gesproken met een speciaal bedankje aan de spreker
van deze middag, waarna ieder een goede thuiskomst werd gewenst. O & O hartelijk dank voor de
organisatie van deze mooie middag.
Met een vriendelijke groet,
Bep Reimink
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Kerstviering KBO Ede-Bennekom in de Open Hof (19-12-2018)
Om 11.30 uur begon deze viering met een
kerkdienst, waaraan medewerking werd verleend
door Pastor Hans Lucassen, mevrouw Sylvia von
Kriegenbergh, mevrouw Ria Kastelein en het koor
Cantabile o.l.v. mevrouw Regina v.d. Berg.
Deze dienst had als thema “Licht in de duisternis”;
hetgeen ook heel duidelijk door de pastor werd
benoemd. Kerst een feest van licht in deze duistere
wereld en hopelijk een feest van vrede met voor
zoveel mogelijk aandacht voor onze naasten. Wij als
KBO hebben hierin ook een taak te vervullen.
Aan het einde van deze kerkdienst werd ieder die
zich hiervoor had aangemeld uitgenodigd voor de
kerstlunch. Om 12.30 uur werd deze lunch in
buffetvorm geopend door Trudy met het voorlezen
van een gedicht:
Kerstmis is saamhorigheid, vrede voor ieder
gezongen in geborgenheid Kerstmis is bij elkaar
zijn, heel fijn met dennenboom, kaarslicht,
gordijnen dicht als ‘n mooie droom Kerstmis is
een wens. Liefde voor onze medemens. Is dit
mogelijk misschien? … voor heel 2019.

De dames van O & O serveerden dit buffet. De tafel
volgorde werd aangewezen door Kerstman Kees.
Het was een overheerlijke lunch. Het was gezellig
om samen te kunnen eten en daarbij ook nog
kerstliederen te mogen zingen. Omstreeks 14.30
uur werden de tafels afgeruimd en tot verrassing
van iedereen werd hierna nog een lekker toetje
geserveerd. Daarna ook nog koffie of thee voorzien
van iets lekkers.
De kerstlunch of beter gezegd de kerstmaaltijd
werd door Trudy afgesloten door het lezen van een
gedicht. Ze wenste iedereen fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling met daarbij de mededeling
om veel aanwezigen weer te mogen ontmoeten op
de Nieuwjaarsreceptie op woensdagmiddag 16
januari 2019 in de Bosroos.
Aan iedereen een vriendelijke groet van
Bep Reimink

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.
Tegen contante betaling van € 39,80, incl.
administratiekosten, kunt u die ook krijgen bij Jaap

Speelziek Opleidingen, Frankeneng 104 in Ede,
e-mailadres info@speelziek.nl.
Op verzoek van COSBO Ede en de Adviesraad
Sociaal Domein Ede is vanaf januari 2019 de
papieren gezondheidsverklaring weer verkrijgbaar
aan de balie van de afdeling Burgerzaken.
De kosten zullen € 37,50 bedragen.

Welkom nieuwe leden
1. Mevr. J. Visser
2. Mevr. H. Govers-Vroomen
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Belasting tip voor de aangifte 2018
2018 is voorbij en afgesloten. Dat betekent dat de belastingdienst graag wil weten hoe we er financieel
voor staan. Daarom zal er -voor de meeste mensen- weer aangifte moeten worden gedaan. En dat is
niet altijd gemakkelijk. Wat moet er worden aangegeven en wat kan er worden afgetrokken? Zeker nu
het allemaal via de computer gaat is het er voor velen niet gemakkelijker op geworden. Daarom hebben
de PCOB en de KBO de belastingservice ingevoerd. Ook in Ede- Bennekom zijn er vier mensen die gespecialiseerd zijn om -samen met u- de belastingaangifte te verzorgen. Zij krijgen een opleiding en worden ieder jaar ondersteund door het provinciaal kantoor van de KBO-PCOB.
Hoogstwaarschijnlijk krijgt u -in de maand februari- een vriendelijke uitnodiging van de belastingdienst
om aangifte te doen. Daarmee bent u belastingplichtige geworden. U kunt dat zelf doen maar ook hulp
vragen bij het invullen.
Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van deze service dan kunt u -na 1 maart- uw ondersteuner weer
opbellen en een afspraak maken. Tegen een kleine onkostenvergoeding wordt de afgifte voor u verzorgd. Natuurlijk u blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Maar wij helpen u daarbij graag.
Hebt u niet eerder van deze service gebruik gemaakt? Neem dan contact op met de coördinator van
de belastingservice. Zijn telefoonnummer staat op bladzijde 2 bij “Colofon” van deze nieuwsbrief. In
overleg zal dan een invulhulp worden gezocht. Wij komen bij u thuis om u te ondersteunen bij de aangifte. Het is daarbij wel 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 hebt. 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.
We kunnen starten vanaf 1 maart en vóór 1 mei moet de aangifte binnen zijn bij de belastingdienst. Het
is altijd weer spannend: Moet ik betalen of krijg ik wat terug? Na het invullen kunnen we een indicatie
geven van de uitkomst. Uiteindelijk beslist de belastingdienst over uw aangifte.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact zoeken met de coördinator voor deze service.
Douwe Ettema,

Coördinator belastingservice ouderenbonden KBO/PCOB

Foto’s van de vrijwilligersdag 2018
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Wat verandert er dit jaar
Voor senioren zijn er in 2019 een aantal zaken
veranderd ten opzichte van 2018.
Een bescheiden opsomming waar wij mee te maken
krijgen ziet u hieronder.

De zogeheten vermogensinkomensbijtelling gaat
omlaag van 8 procent naar 4 procent. Dat betekent
dat ouderen in verpleeghuizen een kleiner deel van
het eigen spaargeld hoeft te gebruiken.

AOW
De bruto AOW is nu € 835,04 voor iemand met een
partner en € 1.215,81 voor een alleenstaande. Pas
op: er zijn verschillen omdat mensen die nu AOW
krijgen en het al hadden een andere
toeslagberekening toegepast krijgen. Ook de leeftijd
van de partner beïnvloedt de hoogte van de AOW.
Op de site van de SVB kunt u de bedragen
behorend bij uw eigen situatie helder krijgen.

Wonen
De huur mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1 procent
stijgen voor inkomens tot € 42.436 en 5,6% voor
huishoudens boven € 42.436.
De huurliberalisatiegrens wordt € 720,42 in 2019.
Deze grens bepaalt of je in een sociale-huurwoning
woont of in een vrije sector-woning.
De belasting op gas gaat omhoog en de belasting
op elektriciteit gaat omlaag. De overheid wil hiermee
stimuleren dat huishoudens eerder kiezen voor
elektrische warmteopties zoals warmtepompen. De
energiebelasting gaat omhoog. In 2018 kreeg
iedereen nog € 308 korting op de energiebelasting,
in 2019 wordt die korting verlaagd naar € 258. U
gaat dus uiteindelijk meer belasting betalen.
De maximale hypotheekrenteaftrek wordt lager.
Vanaf januari 2019 gaat het van 49,5 naar 49%.

Belastingen
De AOW-leeftijd gaat omhoog van 66 jaar in 2018
naar 66 jaar en 4 maanden in 2019. In 2020 wordt
de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 8
maanden en in 2021 wordt het 67 jaar.
De ouderenkorting gaat omhoog. AOWgerechtigden met een inkomen tot € 46.700 hoeven
hierdoor minder belasting te betalen.
En u hebt het vast al gemerkt, het lage BTW tarief is
van 6 naar 9% gestegen. Dit heeft invloed op de
boodschappen, water, kapper, boeken,
museumtoegang, enz.
De Zorg
In de basis van de zorgverzekering is opgenomen:
Advies en begeleiding voor mensen met een
gezondheidsrisico door overgewicht.
Patiëntenvervoer van en naar consulten,
onderzoek en controles die bij de behandeling
horen.
Uit de basis van de zorgverzekering is verdwenen:
Paracetamol en voedingssupplementen worden
niet meer vergoed.
De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt
met € 50 tot € 1.189. De maximale zorgtoeslag voor
partners stijgt met € 193 naar € 2.314.
Eigen bijdrage voor WMO is niet meer
inkomensafhankelijk. Er komt een standaard eigen
bijdrage van €17,50 per vier weken.

Andere zaken
Postzegels voor een brief (binnenland) tot 20 gram
zijn nu € 0,87 en waren € 0,83.
Boetes zijn duurder geworden.
De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog.
Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 1700 belastingvrij
vergoed krijgen of in kortere tijd maximaal € 170
per maand. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers
bij clubs of verenigingen met een maatschappelijk
doel.
Erik Erkelens

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 met de gemeente of de zorgaanbieder op te
lossen. Een mediator bemiddelt tussen u en de
gemeente of de zorgaanbieder.
Als door mediation een oplossing ontstaat, hoeft u geen
klacht of bezwaarschrift in te dienen. Hierdoor heeft u
sneller duidelijkheid over uw vraag of probleem. Meestal
voert de mediator één of twee gesprekken van ongeveer
anderhalf uur met beide partijen.

De gemeente betaalt de kosten voor mediation. U kunt
altijd een klacht of bezwaar indienen, ook nadat u gebruik
hebt gemaakt van mediation.
Aanvragen
U kunt contact opnemen met één van de volgende mediators.
- Maarten Bakker, tel. 026-35 44 320, email mbakker@binc.nu,
website www.binc.nu
- Anja van de Pol, tel. 06-36 18 84 57, email info@anjavandepol.nl,
website www.anjavandepol.nl
- Karen Verhoef, tel. 06-51 50 75 39, email info@circles-mediation.nl,
website www.circles-mediation.nl
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Koolmonoxide voorkomen
Eind 2018 waren er helaas weer meldingen van
koolmonoxide vergiftigingen. Vandaar dit artikel.
Een gezond binnenklimaat is bijzonder belangrijk. In
ruimtes waar stoffen verbrand worden en gassen
vrijkomen, is een goede ventilatie nodig. Zo kunt u
vergiftiging door bijvoorbeeld koolmonoxide
voorkomen.
Koolmonoxide is een stof die u niet kunt ruiken of
zien maar die wel gevaarlijk is. Als u teveel
koolmonoxide inademt, krijgt u last van hoofdpijn,
duizeligheid, moeheid en misselijkheid. Het is zelfs
levensgevaarlijk. Jaarlijks overlijden meerdere
mensen aan een koolmonoxidevergiftiging en
belanden er nog veel meer op de eerste hulp.
Gelukkig kunt u zelf iets doen om de vorming van
koolmonoxide te voorkomen in uw woning:

* Laat uw verwarmingsapparatuur jaarlijks
controleren. Dit geldt niet alleen voor keukengeisers
en oude gaskachels, maar ook voor bijvoorbeeld uw
cv- ketel en warmtepomp.
* Heeft u een open verbrandingstoestel? Zorg dan
altijd voor een goede ventilatie voor de ruimte waar
het apparaat is. Dit is nog belangrijker als u een
mechanisch ventilatiesysteem of afzuigkap in de
ruimte heeft hangen. Deze apparaten kunnen
onderdruk creëren waardoor gassen uit het
rookkanaal terug de woning in worden gezogen.
* Sluit ventilatieroosters niet af in de ruimte waar uw
verbrandingstoestel hangt! Deze heeft u nodig voor
een optimale ventilatie. Daarnaast kunt u een raam
openzetten als het toestel in gebruik is.
* Als u gebruik maakt van een rookkanaal, dient dit
goed gecontroleerd en onderhouden te worden.
Mary-Ann Borggreve

Oproep voor nieuwe vrijwilligers
Gedeelte uit de Nieuwjaarsspeech
Wij kunnen zeggen dat we in 2018 volop actief zijn
geweest op velerlei terreinen. We zijn daar heel
tevreden over maar er zijn natuurlijk altijd punten die
voor verbetering vatbaar zijn. Een belangrijk punt
daarbij is dat we meer naar buiten zou moeten
treden met alles wat we doen. Wil je meer senioren
als lid binnen halen dan is de eerste eis daarbij dat
men op de hoogte is van de vele activiteiten die,
landelijk samen met de PCOB, maar ook lokaal in
Ede plaatsvinden. Daarom is het heel belangrijk
iemand te vinden die zich inzet voor onze PR
activiteiten. In het bestuur is daarvoor nog een
vacature.

Maar ook voor andere functies zijn er nieuwe
kandidaten nodig. Zo willen enkele bestuursleden
graag afgelost worden omdat zij al heel lang
bestuurslid zijn.
Ook binnen het COSBO, het overlegorgaan met de
gemeente, is er KBO-vacature.
Wij zijn dus volop op zoek naar nieuwe kandidaten
en als u ons daarbij zou kunnen helpen zouden we
dat geweldig vinden. Misschien dat u binnen uw
kennissenkring iemand kunt vinden of dat een van
uw kinderen misschien interesse heeft. We horen
graag van u.
Adri Koch, secretaris

Nieuwjaarsreceptie in de Bosroos

Gezelligheid, goede
gesprekken en een
nieuwjaarsspeech
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Verslag vorige Algemene Ledenvergadering (2018)
Op woensdag 21 maart 2018 om 14.00 uur opende
Janus van Riel als voorzitter ad hoc deze
jaarvergadering en heette iedereen hartelijk welkom.
Dit gebeurde i.v.m. afwezigheid wegens ziekte van
a.i. voorzitter en 1-ste secretaris Adri Koch. Deze
ALV werd bezocht door 50 leden van onze KBO
afdeling.
Allereerst heette Janus iedereen van harte welkom.
Vervolgens werd aan alle aanwezigen gevraagd om,
voor zover mogelijk, te gaan staan en 1 minuut stilte
in acht te nemen teneinde alle leden te kunnen
herdenken die ons in het afgelopen jaar 2017
ontvallen zijn. Door Janus werden hierna enkele
mooie passages van spreuken en gezegden ter
overdenking voorgelezen.
Vervolgens kwam de presentielijst langs en werden
tevens door Annelies Tax het financiële stukken over
het jaar 2017 rondgedeeld. Door de voorzitter ad hoc
werd vervolgens het Jaarverslag 2017 behandeld met
daarbij ondermeer een opsomming van de diverse
georganiseerde activiteiten in 2017. Hierna kwam de
penningmeester aan het woord om een toelichting te
geven op de Balans per 31 december 2017, de
Jaarrekening 2017 en de begroting 2018. Het
negatief resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt €
1.072,70. De reden van dit negatief resultaat komt
vooral door de hogere kosten als gevolg van de
nieuwe full colour uitgave van de Nieuwsbrief per 1
januari 2018. Tussentijds konden vragen gesteld
worden en enkele leden maakten hier gebruik van.
Het verslag van de Kas Controle Commissie (KCC)
werd door Janus van Riel voorgelezen en hierna
werd door de vergadering aan het voltallige bestuur
décharge verleend voor het gevoerde financiële
beleid over het afgelopen jaar 2017.

Hierna werden achtereenvolgens Kees
Huikeshoven en Vilma en Karel Schellenberg
verzocht om naar voren te komen. Zij werden
bedankt voor hun langdurige en geweldige inzet
voor onze KBO afdeling. Tenslotte werd ook Fred
Deuning naar voren geroepen waarna hij werd
bedankt voor zijn grote inzet als bestuurslid O & O
en coördinator. Fred blijft wel als adviseur
beschikbaar. Aan hen allen werd als stoffelijke blijk
van waardering een passende attentie
overhandigd.
Trudy van Schoonhoven werd hierna gekozen en
met algemene instemming van de aanwezige
leden benoemd als nieuw O & O bestuurslid.
Tonny Slangen fungeert in de commissie O & O
als coördinator.
De begroting 2018 werd door de Algemene Leden
Vergadering unaniem vastgesteld en goedgekeurd
en dit gold eveneens voor het voorstel van het
bestuur om de contributie voor het kalenderjaar
2018 te verhogen en wel voor alleenstaanden van
€ 21,50 naar € 23,50 en voor echtparen/
samenwonenden van € 37,00 naar € 40,00.
Door de voorzitter ad hoc werd met een
dankwoord deze vergadering omstreeks 16.10 uur
gesloten. Tenslotte werd ook Janus van Riel door
het bestuur bedankt voor zijn bereidwilligheid om
deze ALV vergadering te fungeren als voorzitter ad
hoc.
En natuurlijk O & O: wel bedankt!
Bep Reimink & Bertus Damman

Advertentie
De 55 Plus Expo is weer te bezoeken van woensdag 20 t/m zaterdag 23 maart
2019 in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle.
De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen en
ons verdriet te delen. Marcus Tullius Cicero

Alzheimer Trefpunt
Het Alzheimer Trefpunt houdt elke derde donderdag
van de maand van 19.30 - 21.30 uur in Woon-, zorg- en
dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3 Ede, een
bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten
en belangstellenden.

Meer informatie is te vinden op de website
www.alzheimer-nederland.nl onder regio's, VeluweVallei-Grebbe, alzheimertrefpunt Ede. U kunt ook
bellen met Christine van den Berg, tel. 06-55 07 07 03
of Christina van Uffelen, tel. 0318-68 99 99.
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Thomasviering in Antoniuskerk
Zaterdag 8 december om 18.00 uur was er voor de
tweede keer in onze kerk een Thomasviering. In het
spoor van de apostel Thomas die (ten onrechte?) de
ongelovige genoemd wordt, gaan we in deze
bijzondere viering uitzoeken hoe Thomas ons ook in
deze tijd kan inspireren. Bij deze oecumenische
viering ging pastor Hans Lucassen voor en aan de
viering werkten Nel Frumau en Martien Tax mee.
De viering is met name gericht op volwassenen van
alle leeftijden en bedoeld voor mensen
die (onder)zoekende zijn met wat voor
kerkelijke achtergrond dan ook.
Belangrijk bij deze viering is een sfeer
van warmte, openheid en respect. Drie
elementen staan centraal: Bijbellezing,
gebed en het delen van brood en wijn of
water tijdens een maaltijd. Het
gesproken woord is kort en eenvoudig.
Er is ruimte voor verbeelding, muziek,
beweging en stilte. Een belangrijk
element in de viering is de ‘heilige
chaos’, waar mensen vorm kunnen
geven aan dat wat hen bezighoudt rond
het thema “Hoop en Verwachting”. Deze
‘chaos’ verloopt overigens in een rustige
meditatieve sfeer.

Meer dan in andere vieringen gaat het naast
luisteren, ook om kijken, voelen en beleven. De
viering eindigt met een gezamenlijke maaltijd
waarbij de aanwezigen de oerelementen van brood
en wijn aan en met elkaar delen en doorgeven. Een
aantal leden van KBO waren actief geweest bij de
organisatie van de viering.
Fred Deuning

Wereldvrede Meditatie
Op deze dag werd er weer aandacht besteed aan
de internationale World Peace Meditation Day, die
overal ter wereld om 12.00 uur -Greenwichtijd- start
en een uur duurt (bij ons is dat dan 13.00 uur).
Miljoenen mensen nemen hier wereldwijd aan deel
door allereerst stil te staan bij de vrede in zichzelf,
daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de
vrede in de wereld. Ook 'Vrijzinnigen Nederland'
doet aan deze meditatie mee; in onze regio kon dat
in Ede, Bennekom, Lunteren, Renkum en
Veenendaal.

De Wereldvredemeditatie kan gezien worden als
een zinvolle afsluiting van 2018 en een goed begin
voor het nieuwe jaar.
Het was wel even wennen om mee te doen met
deze meditatiedienst. Vorig jaar had ik iemand er
over horen vertellen en het leek me heel zinvol. Bij
binnenkomst in het Witte kerkje in Lunteren stonden
er heel veel schoenen in de gang. “O, moet je je
schoenen uit”. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet en
u kunt gewoon op een stoel zitten.” kreeg ik te
horen. Met ruim 30 mensen zaten we in een kring.
In het midden een opstelling met een brandende
kaars. Er werden enkele teksten uitgesproken en
verder was er veel stilte, waarin je je kon bezinnen
op hetgeen gezegd was. Het was zinvol en het
wereldwijde van deze meditatie sprak mij erg aan.
Voor u allemaal een goed en gezegend 2019.
Mary-Ann Borggreve
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Dagje uit naar Schokland
Zin in een rustig uitje. Dan is een dagje Schokland
een goed idee. Een tijd terug zijn Theo en ik daar
geweest.
Ons advies ga er heen als het mooi weer is.
Schokland was ooit een eiland. Door de
inpolderingen is het nu een stukje vaste land. In het
museum, dat heel verzorgd is, wordt onder andere
de geschiedenis van dit eiland getoond. Je moet er
toch niet aan denken dat je door de regering gezegd
wordt, dat je verplicht bent je woonplaats te verlaten
en elders te gaan wonen. Dat is wat de bewoners
van Schokland is overkomen. Natuurlijk het was
bedoeld als bescherming. Maar toch het zal je maar
overkomen.
Je kunt om het oude eiland wandelen of fietsen.
Fietsen zijn op Schokland te huur.

Grafiek 20 x 28 cm, © 2016 van P.M. Borggreve jr.

In 2015 hebben een aantal kunstenaars op diverse
plaatsen in Flevoland kunstwerken gemaakt.
Op de afbeelding een bijdrage van mijn zoon aan dit
project.
Mary-Ann Borggreve

Schokland telde drie gehuchtjes Zuidert, Middelbuurt en
Emmeloord. Het gehucht Middelbuurt is geheel opgeknapt
en omgevormd tot een museum. Beeldbepalend daarin is
het kerkje dat pal aan de dijk stond. Daarnaast een
loverrijke kastanje waaronder het prettig rusten is met een
boekje.

Foto afgelopen zomer

Bridgen
Mijn hobby is het kaartspel Bridge.
Ik speel dit met mijn vrouw Nel en we spelen samen
op twee clubs in Ede. We hebben elkaar meer dan
veertig jaar geleden op een Bridgeclub in Den Haag
leren kennen. Dit was een bridgeclub voor jongeren
en heette de JOBA (Jongeren Bridge Academie)
Omdat het een jongerenbridgeclub was moest je eraf
wanneer je de leeftijd van veertig had bereikt.
De partner van Nel werd 40 jaar en moest de club
verlaten. Wij zijn toen met elkaar gaan spelen.
En zo zijn we ook levenspartners geworden.
Bridgen doen we graag, want het is een echte
denksport en op een club kun je jezelf meten met de
andere bridgeparen. Het verveelt nooit want ieder
spel is anders. Er zijn veel kaartverdelingen mogelijk.
Ook met een slechte kaart kun je een goed resultaat
bereiken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
klaverjassen.

Het is ook een sociale sport, je speelt altijd met vier
mensen aan tafel en na vier spellen wissel je van
tafel en kom je weer andere mensen tegen. Zo speel
je op een avond totaal aan zes tafels.
Je hebt dan 24 spellen gespeeld. Deze 24 spellen
zijn dan 6 à 8 keer gespeeld door verschillende
paren. De resultaten van ieder spel worden onderling
met elkaar vergeleken zodat er aan het eind van de
avond een uitslag berekend kan worden.
Op grotere clubs wordt in meerdere groepen
(verschillende speelsterkte) gespeeld. Er zijn ook
promoties en degradaties mogelijk zodat iedereen
uiteindelijk in de groep speelt waar je thuis hoort.
Is uw interesse gewekt, dan kunt u verder
informatie inwinnen bij Theo en Nel Frumau,
telefoonnummer 0318-63 55 19
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Lezing op ledenmiddag PCOB

In de herfst van je leven
jong van hart worden.

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 PCOB-lid en iedere
belangstellende is deze lezing een aanrader.

Dat is het thema van de lezing
die tv-presentator en journalist Leo Fijen zal
houden op 18 februari. (zie ook de agenda).

Theatervoorstelling Dag Mama
maandag 4 maart 2019
Wanneer dementie je leven binnenkomt, kan dat
behoorlijk ingrijpend zijn. Deze ziekte maakt
voortaan een belangrijk deel uit van je leven. Hoe
nu verder? Waar begin je met het stellen van vragen
en hoe vind je je weg? Het is heel belangrijk
iedereen, die te maken heeft of krijgt met de
gevolgen van dementie, inzicht te geven in de
complexe wereld van dementie. Complexe
gedragingen, intense emoties en uitspraken geven
vaak een belangrijk signaal af, maar door
onvoldoende kennis en inzicht worden deze
signalen gemist, met alle gevolgen van dien. Om
daarbij te helpen zijn we er, samen met Malkander
en Cultura, in geslaagd op maandag 4 maart 2019
de theatervoorstelling “Dag Mama” naar Ede te
halen. Door de theatervoorstelling kunt u ervaren
wat dementie met de naaste of de demente zelf

doet en leert men ook begrijpen hoe men hiermee
om kan gaan. Met het doel om het beste te kunnen
geven aan de mens met dementie, zijn relatie en
mantelzorger(s). Want pas als er inzicht is in de
belevingswereld van àlle partijen, is goede zorg echt
mogelijk, voor de cliënt en voor elkaar. In verband
met het grote belang van het thema bieden wij u
deze theatervoorstelling GRATIS aan. Er is plek voor
maximaal 300 bezoekers. Royale bijdragen van de
landelijke vereniging PCOB, de gemeente Ede en de
Rabobank maken dit mogelijk. De voorstelling begint
om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. Reserveert u
deze datum alvast.
De inschrijvingen voor derden, o.a. KBO-leden, zal
openstaan vanaf dinsdag 19 februari.
Meer informatie over aanmelding in de volgende
nieuwsbrief en in de pers/streekkranten.

Voor KBO-leden die slecht ter been zijn en moeilijk met het openbaar vervoer of met de regio-taxi kunnen reizen, proberen we op de derde woensdag van de maand vervoer te regelen om naar de KBOmiddag te komen. Leden die van deze regeling gebruik willen maken, moeten dit wel tijdig doorgeven
aan de coördinator Gerda Hiensch en zich melden uiterlijk de vrijdag vóór de derde woensdag van de
maand. De kosten zijn € 2 per persoon, u wordt met de auto opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.
De gegevens van Gerda vindt u terug in de Colofon.Vervoer dat u zelf kunt regelen of al geregeld heeft,
wordt van harte toegejuicht.
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over 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.
Wanneer: 27 februari 2019, 27 maart 2019, 24 april 2019, 22 mei 2019, 26 juni 2019.
Tijd:
woensdag van 10.00 – 11.30 uur
Locatie: Cultura, Molenstraat 45, Ede
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Het Oecumenisch winterprogramma ‘Bespreek ’t Samen’ Ede
Dit winterprogramma is in de jaren ‘80 ontstaan
vanuit een initiatief van de Raad van Kerken in
Ede. Sindsdien staat dit gezamenlijk initiatief
met de gekozen naam ‘Bespreek ’t Samen’
ruim 30 jaar op eigen benen!
Waarom is dit programma opgezet?
Wat is het doel?

Ruimte creëren en gelegenheid scheppen om
contact te maken. Een platform bieden om met
elkaar in gesprek te komen Grenzen verleggen en
over eigen grenzen heen kijken.
Nb. Het programma wisselt enkele onderwerpen uit
met het ‘Groene Boekje’ het oecumenisch
winterprogramma van Bennekom. (v.v.)

Een selectie uit de onderwerpen voor komende tijd:
30 januari 19.30 uur: Meditatie bij een kunstwerk door pastor B. Piepers, Katholiek Ede
1 februari 20.00 uur: lezing met luistervoorbeelden Mattheűs Passion van Bach, Taborkerk
7 februari 20.00 uur: over ‘De klimaatbestendige stad’, Emmaüs
19 februari 20.00 uur: Dualisme bij Plato, Open Hof
20 februari 20.00 uur: Nietsche als opvoeder, Taborkerk in de zijzaal
6 maart 19.30 uur: bezoek aan de grote Turkse Moskee, Verlengde Blokkenweg
16 maart 19.30 uur: avondmuziek, Taborkerk
17 maart 14.30 uur: workshop van basisgemeenschap Liederen voor onderweg, Beatrixkerk
21 maart 19.30 uur: Muziektheater ‘Nesjomme’, De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom
21 maart 20.00 uur: De wereld op je bord: over de waarden van voedsel, Emmaüs
28 maart 20.00 uur: Geloof in gedichten, Open Hof
30 maart 20.00 uur: Passieconcert projectkoor Stabat Mater van Dvorak, Beatrixkerk
31 maart 14.30 uur: Passieconcert projectkoor Stabat Mater van Dvorak, Beatrixkerk
11 april 20.00 uur: Forever Young? Over oud worden en oud zijn. Open Hof
Meer over deze en andere onderwerpen? Bekijk de website. www.bespreekhetsamen-ede.nl

Meer KBO activiteiten
Woensdag 20 februari: “Bewegen in je eigen omgeving” door oefentherapeut Ria Harmens
Zij gaat ons laten zien hoe we ons beter kunnen bewegen in onze eigen omgeving, dus buiten, binnen, in
en om het huis, staand en evt. in de stoel. We kunnen allemaal meedoen. Wij hopen op een goede
opkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek
rotonde Proosdijweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
(zaal open 13.45 uur).
De KBO-leeskring Donderdag 28 februari komt de leeskring weer bij elkaar. Zie voor meer informatie op
de laatste bladzijde bij rubriek “Agenda KBO en PCOB”. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor
aanmelding of nadere informatie kunt u bellen naar Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31.
17 maart Algemene ledenvergadering in de Bosroos
Zet het vast in uw agenda. Wij rekenen op een goede opkomst. De algemene ledenvergadering (ALV) is
immers het beste moment om uw stem in te brengen en het bestuur te controleren. Het is uiteindelijk de
bedoeling dat onze vereniging mee beweegt met de leden. KBO Ede-Bennekom is van u, voor u en door u
… een blijvend succes. De stukken zijn binnenkort te lezen op onze website www.kbo-edebennekom.nl/
verslagen. Het gehele papieren verslag van de ALV kan later opgevraagd worden bij de secretaris.
Ontmoetingsmiddag voor senioren
Op elke 2e woensdag van de maand om 14.00 uur wordt er door de parochie een ontmoetingsmiddag voor
senioren georganiseerd. Deze vindt plaats in het nieuwe parochiecentrum van de Antoniuskerk,
Stationsweg 112 te Ede. Indien vervoer een probleem voor u is, kunt u contact opnemen met het
secretariaat van Katholiek Ede, telefoon 0318 61 06 92.
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Agenda KBO en PCOB
Op de bijeenkomst van KBO Ede-Bennekom en PCOB-Ede, Bennekom en Lunteren zijn de leden van
beide seniorenverenigingen van harte welkom. Bij activiteiten met een beperkte capaciteit hebben leden
van de eigen afdeling voorrang.
KBO Programma februari t/m april 2019
Woensdag 20 februari: “Bewegen in je eigen omgeving” door Ria Harmens
Donderdag 28 februari: Leeskringmiddag over het boek “De Amerikaanse prinses” van schrijfster Annejet van der Zijl. Gastvrouw op deze middag is Willy Zijlmans, Plein 15 Augustus 22, 6708 AM Wageningen. Informatie bij Marja Ankoné, tel. 0318 62 00 31
Woensdag 20 maart: Algemene Ledenvergadering
Woensdag 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.
PCOB Ede Programma februari t/m mei
Maandag 19 september: Hommage aan Jules de Corte door Bert Tielemans en Kees van Zantwijk
Maandag 18 februari: lezing door Leo Fijen over “De herfst van je leven” (zie elders toelichting)
Maandag 4 maart: Theatervoorstelling “Dag Mama” (zie elders de toelichting)
Maandag 18 maart: Algemene ledenvergadering en lezing door Albert Schol over “Antarctica”
Maandag 15 april: Paasviering met ds. Carolien Oosterveen
Maandag 20 mei: lezing door Tini Brugge over “Kloostertuinen”
De bijeenkomsten van de PCOB beginnen om 14.30 uur en duren tot uiterlijk 16.45 uur, De locatie is Ons
Huis, Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, Hovystraat 2, 6713 PZ in Ede. Vanaf 14.00 uur staan koffie en
thee klaar.
PCOB Bennekom Programma februari t/m maart
Donderdag 7 februari 2019: Themamiddag “Laatste levensfase”
Donderdag 14 maart: Jaarvergadering en lezing Rots kerken in Ethiopië
Locatie voor de activiteiten: Gemeentecentrum De Brink. Brinkstraat 39 in Bennekom
PCOB Lunteren Programma februari t/m april
Donderdag 6 september: Stadswandeling in Harderwijk
Maandag 25 februari: Ledenvergadering met als onderwerp presentatie door Jan Hassink in het Meesterhuis van de Oudekerk
Maandag 25 maart: Presentatie “Leven als een pelgrimsreis (Santiago di Compostella)” door Ds. Mevr.
D. Atema, in de Gereformeerde kerk
Maandag 29 april: Presentatie “Het vervolg van zijn verhaal over Bijbels Jordanie” door Ds. P.G. Weeber,
in de Maranathakerk Lunteren
Alle middagen beginnen om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur staat koffie en thee klaar.
Elke dinsdagmorgen is er vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur voor alle senioren van Lunteren een gezellig samenzijn
in De Muldersschuur aan de Roskammersteeg 5 Lunteren.
Gezellig met elkaar praten of een spelletje doen (er is soms ook een leerzame presentatie) onder het genot van een
kopje koffie. Inloopkosten: € 1 per persoon.

Ook op www.kbo-edebennekom.nl kunt u onze activiteiten vinden.

