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Voorwoord
Na de bijzonder gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst zijn 
we al weer druk bezig met 
voorbereiding van onze ALV 
vergadering die komende 
maand wordt gehouden. Een 
moment waarop wij terugkij-
ken maar ook aangeven wat 
wij samen met u in 2018 aan 
activiteiten gaan ondernemen.                                                                                                                                      
In 2018 beginnen we met 
een ledenaantal dat iets 
hoger is dan op 1 januari 
2017, een heel positief punt!                                                                                                         
Maar ook bij alles wat we samen 
met u organiseren zijn er posi-
tieve punten te noemen, zoals 
de succesvolle inloopmiddag op 
24 januari jl. die georganiseerd 
werd naar aanleiding van de 
gehouden ledenenquête. Het 

uitgangspunt “door onze leden 
voor onze leden” bleek helemaal 
op te gaan. Er zijn spontaan een 
aantal groepjes ontstaan die 
nieuwe activiteiten gaan onder-
nemen. Een geweldig resultaat!                                                                                                                                       
Tenslotte de in voorbereiding 
zijnde verkiezingsbijeenkomst 
voor de senioren van Ede. U 
weet dat er dit voorjaar een 
nieuwe gemeenteraad wordt 
gekozen. De Cosbo gaat sa-
men met KBO en PCOB kort 
daarvoor, voor een goed seni-
orenbeleid, een aantal aanbe-
velingen aan de orde stellen 
bij de politieke partijen die mee 
doen aan de verkiezing. U wordt 
van harte uitgenodigd om deze 
bijeenkomst bij te wonen!

Nieuwsbrief KBO 
afdeling Ede-Bennekom
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Op de bijeenkomsten van KBO Ede-Bennekom en PCOB-Ede zijn de leden van 
beide seniorenverenigingen van harte welkom.
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Agenda KBO en PCOB Voorjaar 2018

KBO
Woensdagmiddag 21 maart: Algemene Ledenvergadering (ALV)
De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Ede-Bennekom treft u aan in 
deze Nieuwsbrief. Deze  ALV, aanvang 14.00 uur, vindt plaats in de zaal van het appartementencomplex 
‘De Bosroos’, hoek rotonde Proosdijweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan.

Woensdagmiddag  18 april: Workshop koken. Wegens succes geprolongeerd!
Voor de 4-de maal wordt er weer een workshop koken georganiseerd door een team van 8 mensen, afkom-
stig uit enkele werkgroepen o.l.v. Jules Slooten, waarna  ’s avonds het resultaat kan worden geproefd en 
gegeten met ongeveer 30 mensen. Deze activiteit vindt plaats in Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1 in 
Ede, tel. 0318 – 63 0514.. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen in de omgeving van het apparte-
mentencomplex. Voor verdere informatie en aanmelding zie onder de rubriek ‘Van de commissie O & O’. 

Colofon

Secretaris
Adri Koch, tel. 0318 65 03 68
email: adri.koch@ziggo.nl

Penningmeester
Wim Reimink: tel. 0318 63 48 03
email: j.reimink4@upcmail.nl

Contributie
Bankrekeningnummer:
NL02 INGB 000 41 76 610
t.n.v. KBO voor Senioren Gelder-
land Ede/Bennekom

Ledenadministratie
Charles Slangen 
tel. 0318 66 88 85
email: charles.slangen@upcmail.
nl

Pastoraal adviseur
Hans Lucassen
tel. 0318 65 22 55
email: hanslucassen@hotmail.
com

Beheer website en facebook
Annelies Tax, tel. 0318 61 77 93
email: ataxtames@gmail.com

Website
www.kbo-edebennekom.nl.

Facebook
www.facebook.com/kbo-ede-
bennekom

Coördinator Commissie Ont-
wikkeling & Ontspanning (O&O)
Tonny  Slangen
tel. 0318 66 88 85 
email: tonnyslangen@gmail.com

Vrijwillige Ouderen Adviseur 
(VOA) en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO):
Frans Bik, tel. 0318 84 29 92
email: fransbik1@gmail.com

Coördinator Zorg en Welzijn
Greet Groeneveld, tel 0318 61 31 
56
email: gjmgroeneveld@planet.nl

Coördinator bezorgers Nieuws-
brief en KBO/PCOB Magazine
Beer Radstaat
tel. 0318 63 29 92
email: g.radstaat@hotmail.com

Coördinator Belasting Invul 
Hulpen (BIH) 
Douwe Ettema
tel. 0318 64 58 31 of 06 55 90 06 
46
email: ettema.douwe@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief
Bertus Damman
tel. 0318 63 77 00
email: kbonieuwsbrief@gmail.com

Deze Nieuwsbrief kunt u ook 
lezen op onze website 
www.kbo-edebennekom.nl en op 
Cubigo (Scherm van Ede): 
www.schermvanede.nl

Kopij uiterlijk inleveren
26 februari 2018

Foto voorkant: Tuinen van 
Appeltern, zie ook pag. 7.



Ledenvergadering KBO Ede-Bennekom 

PCOB

Maandagmiddag 19 maart: Passie en Pasen in 
woord en beeld
Sprekers ds. Arie Romein en Bert Frederikze

Maandagmiddag 16 april: Het Waterschap
Spreker Roel Kremers

Maandagmiddag 28 mei: Kunst
Spreker nog niet bekend

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.

Van het bestuur
Woensdag 21 maart 2018  Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen. In het kader hiervan organiseren de ou-
derenbonden en de Cosbo een bijeenkomst voor de 
senioren van Ede, in eerste instantie voor de leden 
van KBO/PCOB, met als onderwerp de verkiezings-
programma’s van de gemeentelijke politieke par-
tijen. Bedoelde bijeenkomst vindt plaats op 1 maart 
in de raadszaal van het gemeentehuis. 
Verdere informatie treft u aan op het ingevoegde 
inlegvel in deze Nieuwsbrief.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze jaar-
vergadering aanwezig te zijn. Het bestuur legt 
verantwoording af over de ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar en staat open voor uw inbreng en 
suggesties. In de korte pauze en na de vergadering 
heeft u de gelegenheid om met elkaar van gedach-
ten te wisselen en na te praten. Heeft u misschien 
een voorstel of ideeën waarmee het bestuur en/of 
de commissies aan de slag kunnen gaan, laat het 
ons dan op deze vergadering weten. Uw inbreng is 
van groot belang! De agenda voor deze vergade-
ring vind u als bijlage in deze Nieuwsbrief.
Vergeet u deze niet mee te nemen naar de verga-
dering!

Datum: Woensdag 21 maart 2018
Tijd:  14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open om 13.30 uur). Locatie: zie agenda hiernaast.
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen in de omgeving van het appartementencomplex.
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Van de commissie O&O

Workshop Koken
Voor het  4de jaar organiseren wij een workshop koken! Komt u ook het resultaat proeven?
De workshop koken van Chinees-Indonesisch gerechten staat onder leiding van een bekende kok uit 
Ede, de heer Jules van Slooten. U kunt niet inschrijven om aan de workshop mee te doen, wel kunt u zich 
inschrijven voor het eten. Tijdens de workshop ’s middags wordt ervaren wat er allemaal komt kijken om de 
gerechten goed te bereiden. Tevens wordt men geconfronteerd met het gegeven dat er voor maximaal 50 
mensen gerechten klaar gemaakt moeten worden.

Het menu Sedap & Sehat (Heerlijk en Gezond) bestaat uit:

Voorgerecht: Chinese tomatenkippensoep
Hoofdgerecht:
1. Kipgerecht: Opor kipdijfilet met tahu/tofu
2. Rundergerecht: semur daging sapi / gesmoord rundvlees                                                              
3. Groenten&ei : sambal goreng ei met boontjes & bamboe-

scheuten                                                  
4. Visgerecht: kibbeling in zoetzuursaus en lenteuitjes 
5. Noedelsoort : miehoen met groenten en ebi/gedroogde 

garnalen
6. Witte rijst 
7. Gele rijst
8. Zuur (bij) gerecht: Atjar van komkommer en groenten 
Nagerecht: Banaan in een jasje met slagroom

Eet u mee? 

Wat kunnen de andere leden van KBO Ede-Bennekom verwachten van deze workshop? Bent u benieuwd 
naar de kookresultaten van de acht KBO-leden? Laat u verrassen en schrijf in. Vol is Vol !                      

De maaltijd vindt plaats op woensdag 18 april 2018 om 18.30 uur. 
De zaal is open om 18.00 uur. Voor adresgegevens, zie de agende 
op pagina 2.
De kosten voor het Indonesisch- Chinees buffet bedragen € 12,50 
per persoon, inclusief twee consumptiebonnen. 
Als u van plan bent deel te nemen aan deze Chinees-Indonesisch 
buffet dient u het verschuldigde bedrag, vóór maandag 9 april, 
overmaken naar bankrekeningnummer NL02 INGB 0004 1766 10 
t.n.v. KBO voor Senioren Ede-Bennekom  o.v.v.  Buffet KBO Ede-
Bennekom woensdag 18 april 2018.
Aanmelden voor het buffet kan tot maandag 2 april 2018 
bij Annelies Tax, tel.: 0318 – 61 77 93 en bij voorkeur per email: 
ataxtames@gmail.com. Dieet wensen graag doorgeven bij aanmel-
ding.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten bij het buffet om sa-
men het resultaat van de workshop te proeven en goed te keuren.
Wacht niet te lang met inschrijven, want vol = vol!
                                                                              

Trudy van Schoonhoven, Tonny Slangen en Fred Deuning
4



Vasten en solidariteit

Van de pastor

Al teveel wijn sust je helemaal in 
slaap.
De Koran bv verbiedt daarom het 
gebruik van sterke drank.
Je moet immers wakker blijven in 
het leven. Dan blijf je bij.

Ook horen vasten en solidariteit bij 
elkaar. Want wie minder eet, houdt 
meer over.
Wie minder eet, kan geven aan 
iemand die niets heeft. Het is goed om je solidariteit 
te tonen en te werken, onophoudelijk, aan de droom 
van het rijk van God hier op aarde. Wij willen dat 
ideaal graag vast houden. Toch?
Vasten kan zo een tijd van bezinning zijn op die 
roeping.
Wij weten dat wij stof zijn en tot stof zullen wederke-
ren,
Zo vieren we Aswoensdag, 14 februari:
Om mee te werken aan het Rijk van God, een we-
reld van humaniteit en solidariteit.

Pastor Hans Lucassen

Nog niet zo lang geleden had vasten een stevige 
plaats in onze christelijke traditie.
40 dagen van vasten en bezinning op onze relatie 
tot God, de naaste en onszelf.
Ooit was het 40 dagen stevig afzien, flink minder 
eten en geen drank.
Het was een hele opgave, vooral als je zwaar werk 
moest doen.
Alles was vooral geconcentreerd rondom eten en 
drinken.
En daar hield het vaak ook mee op.

Maar in de traditie is vasten verbonden met iets 
meer dan eten en drinken.
Vasten en waakzaamheid horen vanouds bij elkaar.
Een volle maag valt gemakkelijk in slaap.
Wie op iemand wacht kan het beste wakker blijven 
en minder eten en drinken.
Wie minder eet en drinkt en zichzelf bewust de maat 
neemt, blijft wakker, is alert,
staat open voor vragen van het leven en staat eer-
der open voor de stem van God.
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Op 17 januari organiseerde O&O 
een nieuwjaarsreceptie en waren 
de leden weer van harte welkom 
in de ontmoetingszaal van De 
Bosroos.
In totaal waren er ongeveer 50 le-
den aanwezig en nadat iedereen 
na binnenkomst zijn/haar plekje 
had gevonden met koffie of thee, 
werden de aanwezigen welkom 
geheten door Trudy van Schoon-
hoven waarna zij de aanwezigen 
inspireerde met een gedicht. 
Hierna gaf zij het woord aan onze 
voorzitter a.i. Adri Koch.
Hij memoreerde in zijn toespraak 
onder meer dat in 2017 het 
ledenaantal met 7 leden is toe-
genomen en dat onze afdeling 
Ede-Bennekom nu 581 leden telt 
(stand per 1 januari 2018).
Verder werd door Adri het vol-
gende probleem aan de orde 
gesteld, namelijk het feit dat wij 

als bestuur van onze afdeling 
Ede-Bennekom nog steeds naar-
stig op zoek zijn naar kandidaten 
voor een bestuursfunctie, zoals 
een nieuwe voorzitter en verster-
king van het redactieteam van de 
Nieuwsbrief, met name iemand 
voor de eindredactie. Graag dus 
namen van mogelijke kandidaten 
doorgeven aan een bestuurslid.  
Hierna kwam de champagne op 
tafel en kon een toost worden uit-
gebracht op het jaar 2018. Gezel-
lig zat iedereen te kletsen en de 
sfeer was prima. 
De O & O organisatie verwende 
ons met lekkere hapjes en drank-
jes en het kan niet anders gezegd 
worden dat het weer meer dan 
geweldig was. Leden van O & O 
hartelijk dank voor de verwen-
nerij!

Bertus Damman

Nieuwjaarsreceptie 2018

Verslag bijeenkomsten

Inloopmiddag 
Wie op 24 januari de Bosroos binnenstapte zag heel wat KBO le-
den die met elkaar aan het babbelen waren. Naar aanleiding van 
de enquête die in 2017 is gehouden, bleek dat heel wat leden er 
voor voelde samen iets te doen. Deze middag was de kans om 
te ontdekken, wie bij elkaar passen, wat hun interesses betreft. 
Denk bijvoorbeeld aan fietsen, bowlen, samen uit eten gaan.                                                                                                                                            

In de loop van de middag zijn de 
volgende groepen ontstaan:
• Fietsgroep
• Leeskring (zie foto)
• Bowling/midgetgolf
• Samen eten
• Samen uit eten
• Cultureel
• Rummikub

Het is aan de groepen zelf hoe 
ze contact houden met elkaar 
en hoe vaak ze bij elkaar ko-
men. Dat is ook wat we als KBO 
afdeling willen: onderling contact 
met elkaar en betrokkenheid.                                                                                                         
Trudy en Tonny van de commis-
sie  O & O: heel hartelijk bedankt 
voor jullie initiatief.

Mary-Ann Borggreve



KBO-PCOB vernieuwt: verder met uw wensen en ideeën

Belangenbehartiging

Het kan u bijna niet 
ontgaan zijn: KBO-
PCOB werkt samen met 
de leden aan de seni-
orenbeweging van de 
toekomst in het project 
KBO-PCOB vernieuwt.
Maandagavond 8 januari was in Ede de laatste 
bijeenkomst van de tour van KBO-PCOB vernieuwt. 
Tijdens de twaalf bijeenkomsten werd gesproken 
met honderden leden en niet-leden, er werden ruim 
duizend senioren online benaderd en verder waren 
er velen van u die hun wensen en ideeën aan KBO-
PCOB toestuurden via mail, de digitale brievenbus 
en sociale media. Tussen half november en begin 
januari werd van ongeveer 1800 senioren heel 
waardevolle input. Ontvangen. Ze deelden hun wen-
sen en ideeën met het bestuur van KBO-PCOB.
Op basis van alle verkregen informatie bereidt een 

stuurgroep een con-
ceptadvies voor het 
landelijk bestuur voor. 
Vervolgens gaat een 
eerste advies naar de 
Ledenraad. De Leden-

raad bespreekt dat begin 
maart. Daarna zal er nog veel verdere uitwerking 
nodig zijn. Met het toevoegen van het verslag van 
de bijeenkomst van 8 januari in Ede staan nu alle 
verslagen van de tour van KBO-PCOB vernieuwt 
online. U vindt de twaalf verslagen op de website 
www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt . Op deze 
website vindt u steeds de meest actuele informa-
tie rondom het project. Overigens zal onze KBO 
afdeling Ede-Bennekom u van de voortgang van 
de visieontwikkeling op de hoogte houden in deze 
nieuwsbrief. 

Ledenvoordeel Tuinen van Appeltern

De Tuinen van Appeltern is een prachtig belevenis-
park in het Land van Maas en Waal met meer dan 
200 voorbeeldtuinen. KBO Gelderland werkt samen 
met de Tuinen van Appeltern en daarom krijgen 
leden van KBO en PCOB van maart tot en met 
november dit jaar 25% korting op vertoon van hun 
ledenpas! Het park kent al een kortingstarief voor 
senioren maar met de ledenpas geniet je nog eens 
extra voordelig van een dagje uit. Vergeet u dus niet 
uw ledenpas mee te nemen!

Oproep van de redactie 

Beste lezers. Al ruim een jaar verschijnen er stukjes 
over een dagje uit. Er zijn onder u vast een aantal, 
dat ook een dagje uitgaat. Mail ons eens waar u 
heengaat met wat bijzonderheden over het reisdoel. 
Misschien brengt u daarmee anderen op een idee.
Verder is het een leuk idee als leden van onze ver-
eniging eens iets over hun liefhebberijen schrijven. 
Een lezing geven is wel wat veel gevraagd, maar 
een paar regels over uw hobby dat moet toch wel 
lukken.
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Overige informatie

Welkom nieuwe lid
1. Dhr. J. Janssen, Kralenbeek 8, 6715 HL, Ede
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Deze keer wil ik twee zaken noemen, die mijn man 
en ik ondernamen in het weekend van 21 januari. 
Die zondag bezochten we ’s middags de RK kerk 
in Doorwerth. In ons parochieblad had ik gelezen 
dat er die middag een open middag was. Helaas 
de laatste keer dat dit mogelijk is. De laatste vie-
ring,84 jaar na de inwijding is begin februari ge-
weest. Gelukkig blijven de kunstschatten bewaard. 
Deels in het gebouw zelf, deels in andere kerken 
in onze parochie. Naar de kerk in Bennekom gaat 
een zeer indrukwekkend Christusbeeld.
De zaterdag daarvoor naar een kerk, die u ge-
lukkig nog wel kunt bezoeken. Een kerk uit de-
zelfde tijd als de kerk in Doorwerth. Dit is de St. 
Gertrudiskathedraal vlak bij het Centraal Station 
in Utrecht. Deze kerk is de kathedraal van de 
Nederlandse Oud Katholieke kerk. Op 20 januari 
vond hier een feestelijke dienst plaats. De aarts-
bisschop van Uppsala, Antje Jackelén - de eerste 
vrouwelijke aartsbisschop ter wereld - kwam met 

een delegatie van haar kerk vieren dat de oud-
katholieke kerkfamilie en de Zweedse Kerk, lid van 
de Lutherse Wereldfederatie, volledige kerkelijke 
gemeenschap met elkaar konden vaststellen. Dat 
betekent dat ze elkaar als broers en zussen erken-
nen, leden van één familie. Ze doen dat ondanks 
alle historisch gegroeide verschillen.
Uiteraard een mooie viering in een goed gevulde 
kerk.
Deze kerk is erg mooi en elke zaterdag van 13.00 
tot 16.00 uur te bezichtigen.
Echt een aanrader als u van mooie kerken houdt. 
Vanaf station Utrecht bent u er binnen 10 minuten. 
Vanuit de trein naar Hoog Catharijne, bij de pin-
automaat van de ABNAMRO naar rechts en het 
winkelcentrum uitlopen en dan buiten als u de trap 
af bent richting domtoren lopen, maar als u bent 
overgestoken meteen rechts en dan ziet u de kerk 
met zijn twee torens aan uw linkerhand.

Op vrijdag 9 maart geeft de COV Bennekom haar 
medewerking aan een uitvoering van de Johan-
nes Passion van Johann Sebastian Bach. Hieraan 
voorafgaand geeft Jan Heine een korte inleiding op 
dit prachtige werk. 

Meer informatie
Locatie: Brinkstraatkerk in Bennekom
Kerk  open: 19:30 uur; aanvang concert 20:00 uur
Kaarten inclusief koffie/thee: aan de zaal €30,- / in 
voorverkoop €27,50 (CJP €5,- korting). 
Voorverkoop: Boekhandel Novita Bennekom; 
www.covbennekom.nl; via leden. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 
met Bertus Damman, tel. 0318 63 77 00.

Concert COV Bennekom

Een dagje uit                                    door: Mary-Ann Borgreve


