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Voorwoord
Beste mensen,
Vandaag viel Nieuwsbrief 2 bij mij op de mat en
schrijf ik alweer het Voorwoord voor het maart
nummer. U ziet hieraan dat de voorbereiding tijd
kost: schrijven, produceren, drukken en
verspreiden. Dat houdt logischerwijze in, dat we
niet altijd even actueel kunnen zijn.
We leven op dit moment nog steeds in de Covid-19
periode met alle erbij behorende maatregelen
inclusief avondklok. Helaas roept dat veel
ongenoegen op in onze maatschappij. Er zijn zelfs
rellen met ernstige vernielingen. Hoe je ook tegen
alles aankijkt, dat is onacceptabel. Bovendien loopt
de zwaar getroffen middenstand hierdoor nog
meer schade op. Gelukkig zien we weer wat licht
aan het eind van de tunnel. De vaccinaties zijn
gestart, hopelijk heeft u die al gekregen of is dat
binnenkort het geval.

We hebben tegen deze vreselijke pandemie een
tweetal dijken van maatregelen. Allereerst de dijk
van maatregelen, zoals we die inmiddels kennen.
Helaas leiden die langzamer dan gehoopt tot
effect. De tweede dijk is die van immuniteit die
ontstaat door vaccinaties. Vooralsnog blijft de
vraag hoe de bescherming er na vaccinaties op
langere termijn uitziet. Er zullen mutaties komen.
Helaas zullen we de komende jaren rekening
moeten houden met infectieziekten veroorzaakt
door o.a. virussen ons welzijn zullen belagen.
Als bestuur vergaderen we digitaal en nemen
voorzichtigheid in acht.
We hebben moeten besluiten dat alle activiteiten
voorlopig geen doorgang kunnen vinden. We
vermoeden dat er tot de zomer weinig mogelijk zal
zijn.
(Vervolg op pagina 3)
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Van het Bestuur
Ondanks alle beperkingen wordt en is er op landelijk en
provinciaal niveau bij KBO-G en Unie KBO hard
gewerkt aan een nieuwe innovatieve toekomst. KBO-G
heeft zijn nieuwe koers met instemming van de leden
inmiddels opgestart. Ledenwerving en aantrekkelijk zijn
als seniorenvereniging zijn belangrijke punten. Nieuwe
vormen van lidmaatschap krijgen daarin een plaats,
bijvoorbeeld lidmaatschap voor kinderen van senioren.
Op dit moment zal vooral met digitale mogelijkheden
gewerkt moeten worden. Op Unie KBO gebied is de
nota “Eendrachtig samen verder” geaccordeerd en
wordt dezer dagen gestart met uitvoering daarvan.
Dat betekent in elk geval, dat er geen fusie en
centralisatie meer komt van PCOB – Unie KBO. Zowel
PCOB als Unie KBO zullen hun eigen beleid vast
stellen en PCOB – Unie KBO zijn uitvoerend en
daarmee eigenlijk ondergeschikt. Het jaar 2021 zal een
overgangsjaar zijn en daarmee hopen we een
betrouwbare, duurzame seniorenorganisatie te zijn. Het
is immers met de verkiezingen voor de deur essentieel
om voor senioren in de politiek mee te spelen.

Als bestuur wensen wij u een prachtig voorjaar toe met
enige normalisering van ons leven.
Hartelijke groet,
Namens het bestuur.
Arie van Alphen, voorzitter
27 januari 2021

Nieuw logo en een panel
KBO-PCOB heeft een nieuw logo gelanceerd.
Zie hier de primeur voor u. 

Geef uzelf op als panellid.
 Zo zorgt u dat uw mening telt!
www.nationaalseniorenpanel.nl

Het oecumenisch
winterprogramma heeft net
als heel vele andere
programma’s helaas te lijden
onder het Coronavirus.
Alleen in september zijn
enkele delen van het ruim 80 onderdelen bestaande
programma doorgegaan. Heel veel van de
programmaonderdelen verhuizen nu naar het
volgende seizoen. Daar zijn al afspraken over
gemaakt. Nu ik dit schrijf weten we niet hoe de
situatie zal zijn na 9 februari; maar ik noem toch
enkele onderdelen die geprogrammeerd staan.
Maandag 8 maart 19.15 uur in de Antoniuskerk ’de
Magie van Beeldend vertellen’ door Manjo Joosten,
verhalenverteller.

Zondag 21 maart 15.30 uur in de Emmaus:
Lezing met muziek door ds. Carel ter Linden en
pianiste Karin Kuijper, zeven korte overdenkingen
over de zeven woorden die Jezus aan het kruis
sprak. Die 7 woorden worden afgewisseld met
muziek. Het is fysiek en als livestream. emmausede.nl onder viering gemist.
Opgeven gewenst! Mocht door Corona of
anderszins er iets veranderen t.a.v. een activiteit,
dan kunnen wij u bereiken. Lees verder over deze
bijeenkomsten en het complete programma op
www.bespreekhetsamen-ede.nl. Daar ziet u ook of
een onderdeel vol of afgelast is.

Toos Ettema
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Van de Pastor
Quarantaine – Veertigdagentijd
Het woord ‘Quarantaine’ dat het afgelopen jaar
waarschijnlijk vaker gebruikt is dan ooit te voren, gaat
terug op de tijd van de pestepidemieën in de
middeleeuwen, waarbij de bemanning van schepen bij
aankomst in de haven 40 dagen niet van boord mocht,
om mogelijke besmettingen te voorkomen. Het getal
veertig doet weliswaar denken aan de kerkelijke
veertigdagen tijd, maar heeft daar dus oorspronkelijk niet
mee te maken. Wel kunnen de overeenkomsten en
verschillen tussen quarantaine en veertigdagentijd ons
aan het denken zetten.
Het grote verschil is op de eerste plaats dat quarantaine
iets is, dat verplicht wordt opgelegd omwille van de
gezondheid van de samenleving. Je moet iets van je
vrijheid opofferen voor de gezondheid en de vrijheid van
anderen. Hoe moeilijk dat is voor sommige mensen,
hebben we onder andere kunnen zien bij de prostesten
tegen de avondklok. Verplichting, opoffering,
vrijheidsinperking liggen toch al moeilijk in onze
vrijheidslievende samenleving.
Vroeger was de veertigdagentijd in de vorm van
vastentijd ook verplicht voor katholieken, al golden er
veel uitzonderingen. Bij verschillende Oosterse
Christenen wordt het vasten nog steeds zeer serieus
genomen. Ik heb nooit goed begrepen waarom juist in
een tijd van steeds grotere welvaart en meer consumptie
het vasten in de Katholieke Kerk in Nederland (en ook in
veel andere landen) min of meer is afgeschaft, behalve
dan op Aswoensdag en Goede Vrijdag. Wellicht heeft het
vrijheidsstreven van de jaren ’60 ermee te maken of
misschien dat men de zin er niet meer van inzag en meer
de nadruk legde op ondersteuning van de vastenactie en
andere goede doelen.
Doordat de invulling van de vastentijd door de
bisschoppen grotendeels wordt overgelaten aan het
persoonlijk geweten van de gelovigen is het min of meer
vrijwillig geworden en worden we uitgenodigd om na te
denken wat het vasten voor ons kan betekenen.

Reis door
Ierland

Als je naar de traditie van het Vasten kijkt, dan zie je dat
het meer is dan ‘geld sparen voor arme mensen’. In het
Oude Testament zie je al dat het een soort ‘bidden met
je lichaam’ is, om aan God en jezelf te laten zien dat het
menens is wat je verlangt. Het is een intensere vorm van
gebed, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Jezus, wanneer Hij
tot de apostelen zegt dat een bepaald soort kwaad
alleen verdreven kan worden door vasten en gebed.
Tegelijk moet vasten ook niet gezien worden als middel
van God iets af te dwingen. We zien bijvoorbeeld dat de
apostel Paulus juist bidt en vast om beter Gods
bedoeling te onderscheiden. In ieder geval zien we in de
Bijbel dat vasten bedoeld is om onze relatie met God te
verdiepen. Dat het ook nog gezonde neveneffecten kan
hebben, zoals vermindering van lichaamsgewicht, meer
ecologisch verantwoord leven, meer geld voor de
vastenactie oplevert, enzovoort, is mooi meegenomen
maar niet het oorspronkelijke doel van het vasten. Wat er
wel bij hoort, is dat vasten ons als mens kan zuiveren in
onze houding tegenover God en anderen.
De vrijwillige zelfinperking die bij het vasten hoort, lijkt
een inperking van onze uiterlijke vrijheid, maar kan onze
innerlijke vrijheid en geluk vergroten, doordat we een
doel hebben namelijk onze relatie met God verdiepen.
Dat gaat niet één op één, op bestelling, we zullen God
zeer waarschijnlijk niet zomaar direct ervaren. Dat leert
ons ook weer geduldig te zijn en respect te hebben voor
wat God wil in plaats van onze eigen wil en
vrijheidsstreven centraal te stellen. Dat zijn belangrijke
waarden, die in onze tijd in vergetelheid dreigen te
raken. We kunnen die waarden alleen dan echt
uitdragen, als we ze ook zelf beleven. Onze samenleving
zit als het ware nu in een grote gedwongen quarantaine.
Laten we proberen het te beleven als een vrijwillige
veertigdagentijd, om dichter bij God te leven en meer
innerlijke vrijheid en vrede te vinden.
Pastoor Henri ten Have

Uitgave
Elsevier

Meer over onze pastoor
Op de televisie op zaterdag is het programma ‘Roderick
Zoekt Licht’. Roderick loopt deze pelgrimage samen met
studiegenoten, waaronder onze pastoor.
Bekijk ze eventueel op uitzendinggemist.nl

Wilt u meer weten over onze pastoor, kijk dan op de
website van Elsevier Magazine en zoek bij Outlet. In de
Speciale uitgave Katholiek staat een stukje over Heni ten
Have (s.s.t.t.). Uitgave 2012. Nu voor € 2,95.
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Veertig-dagen-tijd

De hele maand maart staat nog in het teken van de
Veertig-dagen-tijd, die met Aswoensdag is begonnen en
op 28 maart eindigt met Palmpasen. Het is een tijd van
vasten, solidariteit en bezinning. Het idee is, dat we
onszelf iets ontzeggen en de ander juist iets gunnen. Aan
de ene kant gaat onze aandacht naar binnen, aan de
andere kant hebben we meer interesse voor wat buiten
ons gebeurt en waar we wat kunnen verbeteren.

‘Bezinning’- Al met al is de 40-dagen-tijd dus heel zinvol
om eens kritisch naar onszelf te kijken en om weer meer
in balans te komen. Goed zorgen voor onszelf en voor
anderen blijft belangrijk, ook in deze moeilijke tijd.
Aandacht hebben voor wat we eten, drinken, voor wat
we doen en denken brengt ons dichter bij onszelf.
Positieve momenten en gedachten kunnen we koesteren
door ze bijvoorbeeld op te schrijven in een boekje.

‘Vasten’ - Toen ik dit thema als onderwerp voor mijn
column wilde nemen voelde ik aanvankelijk wel wat
weerstand. Immers, vasten betekent versoberen en door
de coronacrisis en Lock down moeten we al zoveel
dingen missen. Toch is het nog niet zo gek. Want door
diezelfde coronacrisis zijn we misschien onbewust wel
een aantal dingen teveel gaan doen, meer dan goed voor
ons is. Het is saai om de hele dag binnen te zitten en
weinig bezoek te mogen ontvangen. En dan was het ook
nog vroeg donker. Ik merk aan mezelf dat ik meer tv kijk
en meer achter mijn computer zit. Roken doe ik niet en
mijn biertjes zijn meestal alcoholvrij, maar ik kan me wel
voorstellen dat voor sommigen onder ons een sigaretje of
een glaasje de saaiheid af en toe kan doorbreken.

‘Hoop’- De 40-dagen-tijd is tenslotte ook een tijd van
hoop. Met Halfvasten (14 maart) draagt de priester roze
in plaats van paars. Het licht van Pasen schijnt al een
beetje door het paars heen. Er is al een beetje feest, er
is hoop dat we de schaduw achter ons kunnen laten en
dat er straks een nieuw begin zal zijn. Op weg naar
Pasen mogen we ook in de vastentijd het licht al een
beetje zien.

Na wat zelfbespiegelingen heb ik dan toch maar mijn
‘vastentrommeltje’ tevoorschijn gehaald. Wat minderen
met (teveel) koekjes en snoepjes kan geen kwaad. Zoekt
u zelf nog een passend ‘trommeltje’, kijk dan nog eens in
het vorige blad van de KBO-PCOB, waar aandacht werd
besteed aan het nieuwe vasten en aan de actie ‘40
dagen geen druppel’.

Dat doet me denken aan mijn kleinzoon die wanhopig
uitriep: “Oma, hoe lang duurt corona nog? Een uur? Ik
wil weer naar school!” Gelukkig voor hem gingen de
scholen snel daarna weer open. Maar ook voor ons is er
inmiddels hoop, nu meerdere corona-vaccins worden
toegediend. We hoeven niet in de schaduw van de crisis
te blijven, maar we mogen vooruit zien naar het licht.
Ik eindig met een mooi citaat van de Amerikaanse
dichter Walt Whitman. (zie afbeelding hierboven)
Liesbeth Meens,
KBO Vrijwillige Ouderen Adviseur

‘Solidariteit’- Op de website en in het ledenmagazine
geeft KBO-PCOB tips om iets te doen voor een ander in
deze 40-dagen tijd, zoals een kaartje sturen, boodschap
doen, een bezoekje brengen of een keer extra opbellen.
In heel het land worden diverse vastenacties
georganiseerd.

KBO-PCOB voordeel
Wie wil nu niet eens iets tegen een goede prijs kopen? U heeft tenslotte het lidmaatschap van KBO al
betaald, dus mag het ook iets opleveren.
Besparen op energiekosten? Onderzoek dat eens!
Een nieuwe platenspeler kopen? Staat op de website.
Online trainingen? Niets lijkt te gek.
Profiteer dus van uw lidmaatschap en bezoek de website: www.kbo-pcob-voordeel.nl
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Nostalgie
Waarmee hebt u vroeger schrijven geleerd? Vast niet
met een ballpoint.
Ik heb leren schrijven met een kroontjespen. In je
schoolbank zat een bakelieten potje, daarover heen een
schuifje. Dat was je inktpot. Indopen en schrijven maar.
In de vensterbank stond een grote glazen fles met een
schenktuitje gevuld met inkt, zogezegd de voorraad.

Voordat je met inkt mocht schrijven was er geoefend met
potlood. Je had een speciaal boekje en overtrekpapier.
Zo leerde je de vorm van de letters.
Je had een speciaal schrijfschrift met een aparte
belijning. (spoorlijntjes). De inktlap was een belangrijk
hulpmiddel. Teveel inkt aan je pen of een haartje. Je kon
het aan de inktlap afvegen. Je had zelfgemaakte
inktlappen van wat katoenen lapjes waar een knoop
bovenop was genaaid of een “deftige” met zeemleer, die
bij de boekhandel was gekocht. Manlief heeft als
aanvulling dat je pen afvegen ook goed ging aan je sok of
de binnenkant van je gulp.

Nog een belangrijk hulpmiddel was het groene
vloeiblaadje. Ik heb rechtop schrijven geleerd. Op
andere scholen werd er schuinschrijven aangeleerd.
We hadden elke week schrijfles. Dan moest het
doodstil wezen en moest je heel geconcentreerd
werken. Had je heel mooi geschreven dan bestond de
beloning er uit dat je de volgende keer met rode of
groene inkt mocht schrijven.
Mary-Ann Borggreve

Uw e-mailadres
Wij gaan met
onze tijd mee,
doet u mee?

Oproep: doorgeven van uw e-mailadres
E-mail wordt ook door onze vereniging steeds meer gebruikt voor communicatie met
onze leden. We willen daarom graag een bestand maken met e-mailadressen van onze
leden. Wilt u daaraan meedoen? Stuur dan een e-mailbericht naar onze
ledenadministratie.
Het adres is: charles.slangen@live.nl o.v.v. “ik doe mee”.

Herdenken
Herdenken is nodig, om niet, om nooit te vergeten.
Vergeten.
Onmogelijk.
Herdenken is in ons land vooral geconcentreerd op 5 en
6 mei. Dat betreft de tweede wereldoorlog.
Bij wat minder landgenoten gaat een belletje rinkelen bij
15 augustus. Dan is de Nationale Indië Herdenking.
Japan heeft toen gecapituleerd.
Ik moet eerlijk bekennen dat er op 27 januari bij mij geen
belletje ging rinkelen. Toch is dit een belangrijke
herdenkingsdag. Het is Holocaust Memorial Day.
Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de
Holocaust en van andere genocides. De Nationale
Holocaust Herdenking wordt door het Nederlands
Auschwitz Comité op de laatste zondag in januari
georganiseerd.

Op 27 januari was er in het Israël Centrum te Nijkerk
een herdenking, die via YouTube werd uitgezonden.
Theo en ik hebben deze gevolgd. Er was een
ontroerend verhaal van rabbijn Ies Vorst en er werd
verteld over de bevrijding van Auschwitz door Russen.
U kunt deze uitzending nog zien via de website van
Christenen voor Israël.
De uitzending eindigde met het volgende gebed.
Mijn God, mijn God,
Laat nooit verdwijnen:
het zand en de zee,
het ruisende water,
de bliksemende hemel,
het gebed van de mens.

Mary-Ann Borggreve
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Versterking Belastinginvulhulp
In de voorgaande nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd
over de belasting invulhulpen (HUBA) voor KBO en
PCOB leden.
Inmiddels hebben we allemaal een herhalingsoefening
gehad en staan we in de startblokken om u, vanaf 1
maart, van dienst te zijn bij het invullen van de
inkomstenbelasting 2020.
Misschien heeft u daarvoor al een uitnodiging van de
belastingdienst ontvangen.
Binnenkort zal er, voor diegene die eerder gebruik
maakten van onze diensten, een brief met de
machtigingscode in de bus vallen. Dan is de tijd rijp om
uw vertrouwde HUBA ondersteuner te bellen.

Joop Scholte, lid van de KBO, heeft aangegeven dat hij
graag het HUBA team wil versterken. Zijn jarenlange
ervaring met het invullen van de belasting komt goed van
pas. Inmiddels heeft hij de voorbereidingen en
formaliteiten achter de rug. Hij staat klaar om u van
dienst te zijn.
Vanaf 1 februari zal ons team voor de ondersteuning van
de aangifte inkomsten belasting en toeslagen bestaan uit
de volgende personen.
Hans van der Laan, Leo van der Kleij, Jaap Pater, Joop
Scholte en Douwe Ettema (coördinator).
Douwe Ettema,

Coördinator belastingservice ouderenbonden KBO-PCOB

Hebt u niet eerder gebruik gemaakt van onze dienst,
maar wilt u voor dit jaar wel ondersteuning? Bel dan met
de coördinator. Zijn telefoonnummer staat op bladzijde 2
bij “Colofon” van deze nieuwsbrief.
Wij zijn blij, dat we kunnen melden, dat ons team zal
worden uitgebreid met een nieuwe HUBA.

Afscheid nemen
Afscheid nemen. Hoe ouder je wordt hoe vaker dat
voorkomt. Afscheid nemen van je school, je werk, maar
ook van bekenden als ze gaan verhuizen.

Overigens spraken wij nooit over de kaasboer, maar
over de “kaasheer”. Boer vonden we niet passen bij deze
man.

In dat laatste geval kun je nog contact met elkaar hebben
via de telefoon en elkaar nog eens bezoeken. Toch wordt
het contact anders dan eerst.

Hij had wel een speciale manier van kaas afsnijden. Zijn
mes ging altijd wel wat scheef. Het stuk viel altijd groter
uit dan onze bedoeling was.

Onlangs hebben we ook afscheid moeten nemen van
iemand. Onze kaasboer is gestopt. Op een zaterdag,
lang geleden, zeker 25 jaar geleden, misschien nog wel
meer werd er aan de deur gebeld of we een stuk kaas
wilden kopen.

Het was ons al opgevallen dat hij niet meer zelf auto
reed. Er was een dame, die de auto bestuurde en in
januari kwam de boodschap; “Ik kom niet meer”.

Dat wilden we en de kaas was heerlijk. Van toen af kwam
de kaasboer elke zaterdag. Later toen de kinderen de
deur uit waren hebben we dit veranderd in één keer per
veertien dagen.
Droedel 1

Dit afscheid doet me wat en maakt me verdrietig. Deze
mens is zomaar weggevloeid uit ons leven.
Mary-Ann Borggreve
Droedel 2

—————

DR

Welkom nieuw lid
1.

Via via weten we nu dat zijn rijbewijs niet is verlengd en
dat hij dementerend is.

Dhr. J. Scholte

+
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Geen vervoer naar een GGD priklocatie?
Het Rode Kruis en meer opties om hierbij te helpen
Het Rode Kruis gaat helpen bij het vervoer naar
priklocaties met het coronavaccin van de GGD. De
service is bedoeld voor mensen die daar vanwege een
fysieke of psychische beperking anders niet kunnen
komen. Diegenen kunnen om hulp bij het vervoer vragen
als ze een afspraak maken voor de inenting. Naast het
Rode Kruis bestaan er ook al enkele andere
alternatieven voor hulp bij vervoer naar een GGD
vaccinatielocatie.
Vervoer naar GGD priklocaties
Wie een uitnodiging krijgt voor een
coronavaccinatie op een GGDlocatie kan telefonisch een afspraak
maken. Tijdens het gesprek kan het
aangeven worden als iemand niet
zelf naar de locatie kan komen. De
GGD verwijst diegenen door naar
het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). Als vaststaat dat ze door
een beperking geen andere
vervoersmogelijkheden hebben, koppelt het VWS hen
aan het Rode Kruis. Rode Kruis-hulpverleners halen
deze mensen vervolgens op, begeleiden ze indien nodig
in de vaccinatielocatie en brengen ze weer thuis. Dit
geldt voor alle 25 veiligheidsregio’s.
Marieke van Schaik, algemeen directeur van het
Nederlandse Rode Kruis: “Het is belangrijk dat mensen
zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Sommige
mensen kunnen vanwege een beperking zelf geen
vervoer regelen. Daar kunnen wij als Rode Kruis bij
helpen.

ANWB AutoMaatje en andere alternatieven
Voor degenen die buiten de bestaande
regelingen vallen is er ook al een
alternatief vanuit de ANWB
beschikbaar, ANWB AutoMaatje.
Tegen een kleine onkostenvergoeding
vervoeren vrijwilligers uit de buurt
mensen met hun eigen auto. ANWB
AutoMaatje is niet in elke gemeente
vertegenwoordigd en de ANWB
adviseert in dat geval bij de
betreffende gemeente te informeren
naar andere mogelijkheden. Zo zijn er
verschillende vrijwillige initiatieven en
organisaties. Als u al gebruik maakt van gemeentelijke
vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer, dan kunt u deze
gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.
Vaccineren per leeftijdsgroep
Na de 90-plussers krijgen vanaf vrijdag 29 januari 2021
zo’n 258.000 mensen in de leeftijdsgroep 85-89 jaar een
uitnodiging van het RIVM voor een coronavaccinatie.
Bewoners in instellingen kunnen een afspraak maken
met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als zij
zelfstandig, eventueel onder begeleiding van een
naaste, naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen reizen.
Anders kunnen zij ingaan op de uitnodiging van de
instelling of de huisarts. Naar verwachting wordt de
volgende groep van 80 tot en met 84 jaar vanaf 9
februari uitgenodigd door het RIVM. Deze groep omvat
circa 400.000 mensen. Ook zij worden bij de GGD
gevaccineerd.
Bron: ANP, Rijksoverheid, ANWB,
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

KBO-Servicelijn
Leden kunnen met vragen terecht bij de
Servicetelefoon en de Pensioen- en Juristentelefoon. U
wordt dan persoonlijk te woord gestaan door ons
telefoonteam, bestaande uit goed opgeleide
vrijwilligers, die u van een passend antwoord geven of,
als dat nodig is u doorverwijzen.
Voor allerhande vragen kunt u vier dagen per week de
Servicetelefoon bereiken. Van maandag t/m
donderdag kunt u bellen met 030 340 06 55 (10.0013.00 uur).
Pensioen- en juristentelefoon
Onze vrijwilligers bij de Pensioen- en Juristentelefoon
zijn werkzaam geweest binnen een pensioen- of
juridische omgeving en kunnen u dus goed van dienst

zijn. Voor juridische vragen kunt u terecht bij de
Juristentelefoon. Op donderdagen kunt bellen
met: 030 340 06 55 van 13.00-15.00 uur.
Hebt u vragen over uw pensioen? Bel dan de KBOPCOB Pensioentelefoon. Elke woensdag van 13.0015.00 uur kunt u bellen met 030 340 06 55.
Advies en service: tabletcoaches,
veiligheidsadviseurs, ouderenadvisering,
belastinghulp
KBO-PCOB heeft veel vrijwilligers op
afdelingsniveau die kunnen helpen bij vragen op het
gebied van digitalisering, veiligheid, zorg en fiscale
zaken. Lees meer op de site van KBO-PCOB
(www.kbo-pcob.nl/vereniging/diensten-voor-leden/)
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Tweede kamer verkiezingen 2021
De komende Kamerverkiezingen zijn gepland op 17
maart. Hebt u al een idee op welke partij u stemt?
Natuurlijk kunt u de
hulp gebruiken van
kieswijzers of gewoon
stemmen op de partij
waar u altijd al op
heeft gestemd. Wat
vooral voorop zou
moeten staan is wat u
belangrijk vindt voor
ons land. Denk
Klaas Dijkhoff tijdens Kamerdebat
bijvoorbeeld aan
‘meer geld naar de
zorg’. Dat zal dan voor twee zaken gevolgen hebben. De
zorg zal zo meer capaciteit kunnen opbouwen om een
epidemie aan te kunnen. Daar staat tegenover dat de
belasting en/of de zorgverzekeringspremie omhoog zal
gaan. Hetzelfde geldt voor het vreemdelingenbeleid. Er
zijn groepen Nederlanders die geen vluchteling meer
binnen willen laten. Helaas is dat zo omdat een kleine
groep buitenlanders zich crimineel gedraagt. Besef dan
dat er meer politie, douane en IND medewerkers moeten
komen om die klus te klaren. Dus is de kans groot dat de
belasting omhoog gaat.

Het echte belang van stemmen op een politieke partij is
dan ook welke partij de, voor u juiste, balans laat zien
tussen de lasten voor de burgers/bedrijven en de juiste
verdeling van de uitgaven. Denk aan scholing, innovatie,
stimuleren van milieuvriendelijke voedselproductie (landen tuinbouw, veeteelt), terugdringen van milieuschade
en veel meer.
De redactie is helaas niet in staat om u een mooi
overzicht te geven van alle partijprogramma’s. Er waren
in 2017 13 partijen die een zetel behaalden in de 2e
Kamer. Welke partijen dit keer meedoen is al duidelijk,
het zijn er 37. Door de verdeling in de 2e Kamer
afgelopen regeringsperiode is duidelijk gebleken dat de
iets kleinere partijen zoals CU en D66 bij de
coalitiebesprekingen een enkel eigen doel erbij konden
betrekken.
U gaat stemmen en wij zullen allemaal zien wat er van
gaat komen. Er wordt al nagedacht over oplossingen
hoe het stemmen ‘covid-veilig’ moet gaan gebeuren.
Denk aan het per post stemmen voor 70+.
Ga in ieder geval stemmen, uw stem kan niet gemist
worden. Het is de beste mogelijkheid om ons land
vooruit te helpen.

Erik Erkelens

Inspiratie om iets te schrijven
Met deze tips wil ik aansluiten bij mijn oproep om uw
hobby te delen met de andere lezers. Heeft u een leuk
idee om de tijd te vullen, mail dit dan naar de redactie
(kbonieuwsbrief@gmail.com) of stuur een briefje naar
Pollenstein 17, 6714 DC Ede.

Hobby: haal het voorjaar in huis. Maak een bakje van
klei of doe een paar stukjes dubbelzijdig tape op een
glas en omwikkel het met gekleurd garen. Zet er een
bloembolletje in.

Hobby: Kijk naar buiten en teken wat je ziet; maak er een felicitatiekaart van!

Liesbeth Meens,
KBO Vrijwillige Ouderen Adviseur

Als de verkiezingen samen zouden vallen met het wereldkampioenschap
voetballen, dan zou er van die hele verkiezingen geen bal terechtkomen.
Toon Hermans
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Lelystad Airport
Achter alle problemen waar ons land mee kampt, is er
nog een slepende zaak namelijk Lelystad Airport. De
corona pandemie heeft de prioriteit er even van af
gehaald. Juist nu, nu er weinig vliegverkeer is, zeker ook
boven Ede, kunnen wij een goed onderscheid maken.

Foto Joshua Davis

Slechts een paar feiten op een rij:
 als Lelystad Airport definitief open gaat ontstaat er een
permanent gebruik van de laagvliegroutes.
 onder de laagvliegroutes wonen meer dan 1 miljoen
mensen, verdeeld over 5 provincies
 de lengte van de laagvliegroutes is totaal 1500 km
 de geplande laagvliegroutes gaan over 23 Natura 2000
en stiltegebieden, ook de Veluwe en het Binnenveld.
 Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen
(Infrastructuur en Waterstaat) heeft een oplossing:
verhogen van de vluchthoogte van en naar Lelystad.
Wat zijn de gevolgen voor Ede? Een van de routes komt
over Ede en de Hoge Veluwe. Daar zullen alle bewoners
meer last krijgen van ultrafijnstof, geluidsoverlast, CO 2,
afnemend toerisme, afnemend wooncomfort en
dergelijke.
Gemeente Ede
Onze gemeente heeft zich tegen de laagvliegroute over
Ede uitgesproken middels een zienswijze en bij overleg
met de provincie.
Klagen over geluidsoverlast als er een vliegtuig overvliegt
is mogelijk via de website van Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol (BAS): meldingen-bezoekbas.nl (zonder www!)
of telefonisch via 020 601 55 55 (ma-zo 9.00-17.00 uur).
BAS is een stichting van Verkeersleiders en Schiphol.
Geplande laagvliegroutes

Stijgend verkeer van Schiphol heeft boven Ede
gemiddeld een hoogte van 6000 meter en luchtverkeer
met bestemming Schiphol zit hier meestal op 4000
meter. Vliegtuigen die slechts internationaal overvliegen
gebruiken meestal een hoogte tussen 8 en 11 km boven
ons land afhankelijk van de ‘straalstromen’. De hopelijk
niet toekomstige laagvliegers van en naar Lelystad
zullen tussen de 1700 en 2700 meter zitten!
Wilt u het actuele vliegverkeer zien?
Kijk dan op omgevingsinfoschiphol.nl.
Twee leuke en leerzame items door Arjan Lubach over
de luchthaven:
www.youtube.com/watch?v=ftD9SZYviqg (6e minuut
wethouder Ede Leon Meijer) (S07)
www.youtube.com/watch?v=GxXN0cEd0DI (S12)
of zoek op YouTube met de term: Lelystad Airport.
Erik Erkelens
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Familievoorstelling ‘Oma mag ik mijn pop terug?’
Op zaterdagmiddag 6 maart om 15:00 uur speelt Theater
Gnaffel de familievoorstelling Oma mag ik mijn pop
terug? In Cultura. Oma mag ik mijn pop terug, is een
grappige en ontroerende familievoorstelling over Fien en
haar oma, gebaseerd op het gelijknamige boek van Mark
Haayema. Centraal in de voorstelling staat het onderwerp
dementie.

Extra programma
Speciaal voor deze voorstelling heft Cultura rondom het
thema dementie een randprogramma ontwikkeld dat,
voornamelijk, online te volgen is. Na afloop van de
voorstelling kun je deelnemen aan een inhoudelijk
nagesprek over dementie. Graag delen we het
videokunstwerk Brei met je van Marian Habets op onze
website.

Over de voorstelling
‘Mijn oma heeft heel veel vel.
Veel meer dan eigenlijk op haar hoofd past.
Daardoor lijkt ze een beetje verfrommeld.
Net een rozijntje dat vroeger een druif was.
Ook zit haar mond los.
Ze kan al haar tanden er in een keer uithalen.
Ze slapen in een glas water.’

Livestream
De voorstelling vindt live plaats in de theaterzaal van
Cultura. Maar omdat het theater in verband met de
corona maatregelen gesloten is, kan de voorstelling niet
bezocht worden. Wél kun je live meekijken naar de
voorstelling vanuit je huiskamer. De artiesten spelen dus
live in de zaal van Cultura en als bezoeker kijk je vanuit
huis rechtsreeks mee. Je koopt per beeldscherm één Vticket van € 5.00. Je ontvangt na aankoop een email met
je V-ticket. Zodra de maatregelen het toelaten zal de
voorstelling ook bezocht kunnen worden in de
theaterzaal.

Elke zondag gaat Fien met haar pop bij oma op visite.
Ze doen spelletjes en eten koekjes. De koekjes zijn veel
zachter dan bij Fien thuis. Fien ziet dat haar oma ouder
wordt en steeds meer begint te vergeten. Wat als oma
het allemaal niet meer kan onthouden? Dat ze haar
eigen naam niet meer weet of dat ze is vergeten dat ze
je oma is?

Op een dag vergeet oma zoveel dat ze moet verhuizen
naar een speciaal huis voor vergeetachtige opa’s en
oma’s. Pop mag een nachtje bij haar logeren, maar als
oma niet meer weet waar ze pop gelaten heeft, moet
Fien in actie komen.
Kaarten zijn te koop via de website van Cultura:
www.cultura-ede.nl (theater/agenda/)
Sigrid Benerink,
Cultura Ede,
0318 67 27 24

Recept Zuurkoolschotel
Naar aanleiding van het artikel van Liesbeth Meens in het
februari nummer.
Dit recept was populair toen ik de opleiding voor
verpleegkundige volgde en is nog altijd een van de
lievelingsrecepten van mijn dochter.
Het is gemakkelijk, goedkoop en smakelijk.
Ingrediënten:
500 gram zuurkool
100 gram geraspte kaas
200 gram ham
1 pakje witte saus
Bereiding:
Zuurkool koken, na ±20 minuten afgieten, goed laten
uitlekken.
Zuurkool in hamplakjes rollen

In vuurvaste schaal leggen.
Saus maken (mag iets dunner als aangegeven), kaas er
door roeren.
Saus over de rolletjes gieten. Schaal 15 minuten in de
oven (200 graden)
Opdienen met aardappelpuree
Mary-Ann Borggreve
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4 tips bij gladheid op de weg
In de wintermaanden kan ijzel voor gladde wegen
zorgen. Vaak is het advies om thuis te blijven, maar dat
kan simpelweg niet altijd. Deze tips zijn onmisbaar voor
autorijden bij gladheid.
1. Ver voor je uit kijken
Het is een open deur, want goed om je heen kijken is een
vereiste in de auto. Of het nu glad is of niet. Maar omdat
je als bestuurder bij gladheid nog sneller moet
anticiperen, is het goed om zo ver mogelijk de weg op te
kijken. Op deze manier kun je situaties goed inschatten
en op tijd reageren.

4. Rustig optrekken
Flink optrekken op een gladde weg kan leiden tot
glijpartijen. Wegrijden in de tweede versnelling is dus
slim. Maar het belangrijkste is: weinig gas geven en de
koppeling rustig laten opkomen. Het kan soms ook
helpen om bij het wegrijden veiligheidssystemen (bijv.
ESP) even uit te zetten. De correcties van die systemen
maken het wegrijden in sneeuw moeilijker.
Bron: ANWB en plusonline

2. Remmen
Dit heeft veel te maken met het eerste punt. Bij gladheid
kan het niet altijd even verstandig zijn om hard op de rem
te stappen. Hoe meer je als bestuurder ziet aankomen,
hoe gedoseerder je kunt remmen. Zeker in een bocht is
het vaak beter om het gas even los te laten. Dan houd je
grip op de gladde weg.
In sommige gevallen is hard remmen onvermijdelijk. Het
antiblokkeersysteem (ABS) werkt dan alleen optimaal als
je de 'remdruk' hoog houdt. Druk zowel de rem als de
koppeling bij een noodstop zo diep mogelijk in.
3. Afstand houden
Bij alle omstandigheden op de weg is genoeg afstand
houden belangrijk, maar bij gladheid nog meer. De auto
heeft net wat meer tijd nodig om doorglijden en mogelijke
botsingen met je voorganger te voorkomen. Bij gladheid
is de afstand van één auto ertussen vaak niet voldoende.

Wintersport
Als het kwik onder nul graden komt, zijn er mensen, die
meteen naar zolder gaan om hun schaatsen uit het vet te
halen. Voor hen hier een limerick.
Een schaatskampioen uit Den Oever
dat was een geweldige snoever.
Maar dank zij zijn hond,
lag de ijsbaan vol stront.
En toen ging het opeens een stuk stroever.

Als iemand voorbijgaat aan het Hart dat aan
elke zijnstoestand ten grondslag ligt
en denkt dat het ‘Ik’ in een ander centrum
zetelt, verzinkt hij daar voor even in.

Maar het ware kennen van het Zelf, dat
eeuwige geluk, zal hij daar niet vinden.
Ramana Maharshi

Mary-Ann Borggreve

Beste lezer,
Natuurlijk vult de redactie onze Nieuwsbrief met wetenswaardigheden. In elk nummer staan tips opdat u er
beter van wordt. Denk aan tips om te besparen, bijvoorbeeld op energie of andere zaken.
Elk nummer bevat ook verhalen, voor de gezelligheid (Dagje uit) of een opinie.
Wij worden er erg vrolijk van als u eens een stukje instuurt. Dat mag over bijna alles gaan. Natuurlijk hoeft u
geen literatuurstudie achter de rug te hebben, maar zelfs dàn is dat voor anderen interessant om over te
lezen.
De redactie behoudt het recht artikelen te redigeren, inkorten en corrigeren
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De geschiedenis van het kunstgebit
Tandheelkunde heeft al een hele lange geschiedenis. Er zijn
geboorde tanden gevonden in Pakistan die dateren uit
ongeveer 7000 v. Chr. De vroegste beschrijving van het
beroep tandarts komt uit 2600 v. Chr. Een Egyptische
persoon die Hesy-Re heette oefende dit beroep uit. Het
oudste kunstgebit dat ooit is opgetekend dateert van
ongeveer 2500 voor Chr. en werd gevonden in Mexico.
Archeologen menen dat het oude kunstgebit gemaakt was
van wolventanden. De dierlijke oorsprong is zeker, maar of
het van wolven kwam is onduidelijk. In het oude Egyptische
graf van El Gigel werden twee valse tanden gevonden,
gemaakt van bot, gewikkeld in gouddraad.
Vroeg Italië
De Etrusken staan bekend om hun kennis van
geneeskunde en wetenschap en ze hebben ook aandacht
besteed aan tandheelkunde. Rond 700 v. Chr. bedachten ze
een manier om tanden te vervangen: door gouddraad te
gebruiken om de valse tanden vast te houden op de plaats
van ontbrekende tanden. De nep-tanden waren vaak
menselijke of dierlijke tanden.
Japanse houten kunstgebitten
Veel methoden vergelijkbaar met die van de Etrusken waren
populair tot in de 16e eeuw, tot er in Japan een houten
kunstgebit werd uitgevonden. Deze houten prothese is
gemaakt door bijenwas te nemen en een afdruk te maken
van de tanden van de persoon. Vervolgens zou een
ambachtsman met de hand tanden snijden om bij de afdruk
te passen en erna de nieuwe tanden op een zachte
beschermer van bijenwas zetten.
Porselein komt in zwang
Frankrijk boekte in de 18e eeuw enorme vooruitgang op het
gebied van tandtechniek. In 1728 schreef Pierre Fauchard
over het vervaardigen van valse tanden van draadbeugels
en met de hand gesneden dierlijk bot. In 1774 maakte Alexis
Duchâteau het eerste porseleinen kunstgebit. Hoewel ze er
esthetisch aantrekkelijk uitzagen, was het pure porselein
gevoelig voor afbrokkelen en barsten.
Tandheelkunde in het begin van de 19e eeuw was
ongereguleerd en zelfs gevaarlijk. De groeiende
suikerconsumptie maakte dat mensen die het konden
betalen naar kappers,
genezers, juweliers
en zelfs smeden
gingen voor het
trekken van tanden.
In 1815 gingen
ondernemende
tandenjagers
duizenden lijken
‘slopen’ die waren
overgebleven na de
Slag bij Waterloo.
Deze grafschenners
sorteerden tanden
om gave bij elkaar
passende sets te
koop aan te bieden.

John
Greenwood

‘Tandtechnici’ kookten en vormden ze om, zodat ze op
ivoren platen pasten. Gelukkig kwam er wetgeving die het
vervoer van menselijke lichamen verbood. De populariteit
van tanden afkomstig van mensen nam daarna af.
Verbeterd porselein
In 1820 boekte een juwelier en goudsmid genaamd
Claudius Ash een enorme vooruitgang in kunstgebitkennis
en vakmanschap. Hij besloot porselein te monteren op
gouden platen met gouden veren en wartels. Dit versterkte
het porselein en resulteerde in een kunstgebit dat goed
werkt en er natuurlijk uit zag.

Vulcaniet
In 1850 werd een kunstgebit gemaakt van vulcaniet, een
soort gehard rubber, met porseleinen tanden. vulcaniet was
goedkoop en een kunstgebit kwam beschikbaar voor een
grotere bevolkingsgroep. Het enige probleem was het
copyright waaronder de fabricage van vulcaniet viel. Er
werd een alternatief gezocht en gevonden in aluminium,
waarvan de populariteit duurde tot het copyright op
vulcaniet afliep. Vanaf toen werd dat het standaard
basismateriaal voor kunstgebitten.
Modern kunstgebit
In de 20e eeuw werden acryl- en rubbersamenstellingen
geïntroduceerd in de constructie van kunstgebitten.
Moderne kunstgebitten zijn gemaakt van een mengsel van
acrylhars, metaal en soms porselein. Nu kunnen moderne
consumenten een gedeeltelijke of volledige prothese
kopen, afhankelijk van wat hun tandarts aanbeveelt. De
meeste sets zijn zo zorgvuldig gebouwd dat ze gemakkelijk
voor echte tanden kunnen doorgaan.
Er zijn nu gelukkig veel minder mensen die een kunstgebit
nodig hebben, dankzij de vooruitgang in mondhygiëne en
tandheelkunde. Geschat wordt dat in Nederland nu
ongeveer drie miljoen mensen een kunstgebit dragen.
Bepaalde voedingsmiddelen en medicijnen kunnen voor
(gekleurde) vlekken op een (kunst)gebit zorgen.
Voorbeelden hiervan zijn: wijn, thee, koffie, ijzertabletten en
roken.
Via de website van het Universiteitsmuseum Utrecht
(www.umu.nl) kunt u genieten van het materiaal dat ze
tijdens de lockdown uit hun depot hebben gehaald om u er
iets van te laten zien via internet.
Erik Erkelens
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Pijn in de oren bij kou of wind?
Bij temperaturen rond het vriespunt, maar ook bij een
frisse, harde wind kunnen de oren daar behoorlijk
gevoelig op reageren. Buiten rode oorlellen kan een
stekende pijn optreden in de oren zelf. Waar komt dit
door en is dit schadelijk?
Oren zijn gevoelig voor (temperatuur)veranderingen
Terwijl andere uitstekende lichaamsdelen beschermd
worden door een laagje vet, moeten onze oren het
zonder dit laagje doen. Een vetlaagje biedt normaal
bescherming tegen kou, maar dat gaat voor de oren niet
op. Niet zo gek dus dat oren bij wat kou of wind al snel
gaan tintelen. Echt vervelend wordt het als ook de
binnenkant van de oren flik koud wordt, want dat kan
resulteren in flinke steken. Dit komt door de duizenden
zenuwen in de gehoorgang, die gevoelig zijn voor grote
veranderingen, zoals het snel dalen van de temperatuur.
Waait het erg hard, dan kan die koude wind zelfs het
trommelvlies bereiken, wat de pijn nog verergert.
Is het schadelijk?
Oorpijn veroorzaakt door kou of wind is over het
algemeen onschuldig. In de meeste gevallen trekt de pijn
weg zo gauw de oren weer opgewarmd zijn of als u uit de
wind gaat. Houdt de pijn echter aan, dan kan er sprake

zijn van bijvoorbeeld een
ontsteking. In dat geval
doet u er goed aan met
uw huisarts te
overleggen, maar
meestal trekt de pijn net
zo snel weg als die
gekomen is.
Zo voorkomt u het
Door het gebruiken van
oorwarmers, een muts of
een haarband kunt u de
pijn voorkomen. Gebruikt u weleens watjes tegen de
kou, pas dan wel op dat u die niet te diep in de oren
drukt, want dan kan er een oorsmeerprop ontstaan.
Gebruik de watjes ook niet te lang, in verband met
bacteriegroei. Maakt u uw oren wel eens schoon? Doe
dit dan niet te vaak en te grondig, want dit verhoogt de
gevoeligheid van de oren. Oorsmeer heeft daarnaast
een aantal belangrijke taken. Het beschermt de
gehoorgang en het trommelvlies namelijk tegen
uitdroging, bacteriën, schimmels, water en stof.
Bron: Max vandaag

Raadsel 1

Raadsel 2

Er uit en erin
Uit de zak of tas, in het gat
Draai het om en om
Uit het gat en in de tas of zak.
Zegt dat je wat?

Wie het maakt, die zegt het niet
Wie het krijgt, die weet het niet.
Wie het kent, die neemt het niet!
Wat zal dit zijn?

Ervaar het OV
Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV met
verruimde bereikbaarheidstijden!
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV?
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel
038 – 303 70 10.
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over
het gebruik van het OV.
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen
vanzelfsprekend.
Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden
het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer
veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OVambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg
over reizen met trein en bus.
De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die
meer willen weten over reizen met het openbaar vervoer,
zijn helaas tot nader order geannuleerd. Met uw vragen
over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het
telefonisch spreekuur.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart
aanvraagt of hoe de 40% korting voor
samen reizen werkt? Wilt u meer
weten over de coronamaatregelen in
het OV of juist informatie over
verlenging van abonnement,
keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen
afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het
telefonisch spreekuur.
Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
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Dagje uit
Vorige maand vertelde ik over een wandeling van brug 6
naar brug 5.
Een tijdje later wandelden we van brug 6 naar brug
7.Deze keer gingen we niet de ene kant heen en de
andere terug. Bij brug 6 gingen we richting Hoogeveen.
Na een tijdje sloegen we links af. Via het schoolpaadje
kwamen we bij de basisschool van Drijber. Hier sloegen
we weer linksaf en kwamen na een kilometer lopen bij
twee kerken uit. Het grote en het kleine kerkje.

Hierna gingen wij weer links af en kwamen bij brug 7.
Deze hebben we over gestoken en zijn toen weer langs
het kanaal richting brug 6 gelopen.
Twee kerken hoe kan dat bij een dorpje van 450
inwoners?
In het vorige nummer las u over de aanleg van het
Linthorst- Homankanaal. In die tijd werd het gebied in die
streken ook ontgonnen. Er kwamen diverse boerderijen.

In deze streek zijn er twee soorten kerken, Hervormd en
Gereformeerd. Geen van beide genootschappen had
een eigen kerkgebouw. Er werden huisbijeenkomsten
gehouden, waarbij hervormden en gereformeerden
samen werkten.
In Wijster zou in de jaren 20 een Hervormde kerk
komen. Dat is het sein voor de gereformeerden om ook
aan kerkbouw te denken.
“ds. Kuipers ontpopte zich als een groot ijveraar voor de
plannen en startte een inzamelingsactie, waartoe hij
talloze handgeschreven brieven verstuurde met de
oproep financieel bij te springen. Hij schreef: “Kent gij
Drijber? Een eenzaam gehuchtje in de wijde velden van
Midden-Drenthe. Noeste handen zijn begonnen de
heide te ontginnen. Nog enkele jaren en overal wordt de
eenzaamheid gebroken door grootere en kleinere
boerderijen. Nu woonen er reeds een zestal groote
gereformeerde gezinnen en anderen zullen komen”.
Er kwam een kerkje. Na een aantal jaren was het veel te
klein en werd ernaast een nieuwe kerk gebouwd. Het
kleine kerkje werd verenigingsgebouw.
De kerk is nog altijd in gebruik. Helaas past het huidige
aantal kerkgangers wel weer in het kleine kerkje.

Wilt u hier meer over weten? Op internet is nog veel
meer informatie over de Gereformeerde kerk van
Drijber.
Mary-Ann Borggreve

Cijfers voor 2021
In 2021 is de belastingvrije voet voor
vrijwilligersvergoeding omhoog gegaan naar € 1800.
De ouderenkorting van € 1703 over 2020 krijgt u als u
een (verzamel)inkomen heeft onder de € 37.970
De OZB in Ede is voor het eigen huis nu 0,1037 % van
de WOZ-waarde.

Doordat de pensioenen afgelopen 10 jaar niet of
nauwelijks zijn geïndexeerd is uw besteedbaar inkomen
afgenomen met ongeveer 6% (incl. inflatiecorrectie).
Erik Erkelens

Het CAK
Vele mensen die gebruik maken van een WMO-regeling,
maar ook anderen die met het CAK te maken hebben zijn
vorig jaar onaangenaam verrast door het CAK.
Rekeningen kwamen enkele maanden niet en daarna
ineens allemaal tegelijk. Dit is te wijten geweest aan
meerdere factoren. Door corona hoefden sommige
cliënten 1 of 2 maanden geen eigen bijdrage te betalen.
 Ook hier 1,5 meter...

De automatisering is verouderd en het CAK is in grote
mate afhankelijk van de gegevens die zij van
gemeenten krijgt. Bovendien komen de gegevens vaak
niet op tijd! De gevolgen voor CAK cliënten is dat er
regelmatig fouten in de afrekening(en) zitten. U wordt
daarom dingend geadviseerd om zelf scherp te zijn en
alle rekeningen te controleren, zeker als er
veranderingen zijn, van uw kant of van regeringswegen.

Erik Erkelens

Wat er is te doen

jaargang 28, nr. 3
maart 2021

Agenda KBO en PCOB
Naar aanleiding van de regeringsmaatregelen per 2 februari jl. zijn alle bijeenkomsten voorlopig
opgeschort tot nader order. U wordt vriendelijk verzocht de website van uw belangenvereniging in de
gaten te houden of de coördinator te bellen.
KBO Programma
Het bestuur zal zich nog beraden over de activiteiten voor 2021.
PCOB Ede Programma
Voor doorgaan van de activiteiten, kijk bij of neem contact op met PCOB-Ede:
0318 61 90 39 of 0318 61 24 99
PCOB Bennekom Programma

 Voor PCOB activiteiten, kijk op de plaatselijke PCOB website of neem contact op met de coördinator.
Locatie voor de activiteiten: Gemeentecentrum De Brink. Brinkstraat 39 in Bennekom.
PCOB Lunteren Programma

 Voor PCOB activiteiten, kijk op de plaatselijke PCOB website of neem contact op met de coördinator.
De Muldersschuur aan de Roskammersteeg 5, Lunteren.
Voor informatie neem contact op met de secretaris dhr. Arie Neeleman, 0318 48 63 45.

Nr. 1 - Een sleutel
Nr. 2 - Vals geld
Raadsels
Blz. 14
Nr. 1 - Opdracht
Nr. 2 - Enzovoort
Oplossing Droedels
Blz. 7

Op www.kbo-ede.nl kunt u onze activiteiten ook vinden.

