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De Ginkel Ede

Belangrijk nieuws
Woensdagmiddag 16 maart 2022 wordt een Algemene Ledenvergadering KBO Ede
gehouden in de Open Hof Ede.
Lees hierover de berichten op pagina 8 en 9.
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Voorwoord
Wanneer u deze Nieuwsbrief ontvangt, zijn er nog ruim
twee weken te gaan voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV). Als bestuur kijken wij uit naar
de komst van veel leden.
Wij willen als Bestuur een fijne middag organiseren en
moeten beslissingen nemen. De voorzitter alsmede de
penningmeester zijn nog altijd ad interim (a.i.) en het is
noodzaak om dit ongedaan te maken en officieel te
kunnen registreren bij de Kamer van Koophandel
(KvK). Bovendien willen wij u graag op de hoogte
brengen van onze plannen en activiteiten.
Om deze ALV succesvol te maken hebben wij in een
begeleidend schrijven bij de agenda u mogelijkheden
gegeven om aanwezig te zijn. Maak gebruik van de
mogelijkheden, die wij bieden en schroom niet om daar
gebruik van te maken. Wij rekenen op een mooie
opkomst om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten en
een ALV te doen slagen.

De ouderenbonden hebben meer
taken te verrichten. Wij zijn niet een
groep, die door de huidige en vorige
regering beloond wordt voor onze
inspanningen als ex-werkenden en
nu als vrijwilligers op allerlei
gebieden. De regering laat ouderen
regelmatig in de kou staan.
Een taak voor de ouderenbonden is
om zo sterk mogelijk te zijn. Dat zal
moeten gebeuren door
ledenaanwas en krachtig optreden. Laten we daarmee
woensdagmiddag 16 maart 2022 een aanvang nemen.
Ik nodig alle leden uit om samen een mooie en nuttige
ALV te beleven.
Ap Dominicus, voorzitter a.i.
2 februari 2022

Ouderenadvies
Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) zijn speciaal
opgeleide mensen die senioren helpen om
antwoorden te vinden bij een hulpvraag. Dit kan op
diverse gebieden zijn: wonen, welzijn, zorg,
veiligheid, vervoer en financiën.
Zij geven onafhankelijk en vrijblijvend informatie,
voorlichting en advies aan leden en niet-leden, als
service van KBO-PCOB.

De ouderenadviseurs luisteren naar uw verhaal, zij
zijn klankbord en informatiepunt. Zij zoeken samen
met u naar een oplossing, maar u houdt zelf de
regie.
U kunt de ouderenadviseur (van KBO) bereiken via:
Frans Bik

Telefoon: 0318 84 29 92
Email: fransbik1@gmail.com

Mededeling van het Bestuur
Deze maand hebt u de contributiefactuur ontvangen voor
uw lidmaatschap van KBO Ede.
Bij het boeken van de betalingen werd ik steeds verrast
door het feit, dat heel veel mensen een extra bedrag
betalen. Wat fijn dat u KBO Ede zo steunt in deze tijden,
heel veel dank hiervoor!

Zo gauw als het mogelijk en
verantwoord is kunnen we
elkaar weer ontmoeten op onze
middagen in de Bosroos.
Annelies Tax
2e penningmeester

Blog over blindheid
Ik kreeg mijn geleidehond in 2012. We hadden meteen een goede klik.
Op een gegeven moment liep ik buiten en kwam ik een buurman tegen die ik al heel lang ken. Hij was een beetje in
de war, eigenlijk was hij boos. Hij vertelde me dat mensen in de buurt hadden gezegd: ‘Wat moet zij nou met een
blindengeleidehond, ze ziet toch nog wat!’ Deze buurman kende mij gelukkig goed en heeft
toen geantwoord dat ook mensen die nog een klein beetje zien wel degelijk een
blindengeleidehond mogen hebben. Nou ja, zíén? Ik had toen nog een kokervisus met zo’n
3% scherpte. Het heeft me toen best geraakt dat mensen zulke negatieve dingen zeggen!
miniblog Oogvereniging
Zo ziet u maar, de beste stuurlui wonen gewoon in de buurt.
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Pastorale bijdrage
“10 geboden…”
Velen van u zullen zich de catechismus nog herinneren
die het volgende mij en velen met mij, heeft ingeprent: de
10 geboden! met “gij zult…, gij zult…!” Woorden die je
moest kunnen dromen, wat je wel en wat je vooral niet
mocht. Dromen die bij sommigen een nachtmerrie
konden worden: bange dromen over hel en verdoemenis.
Velen hebben -zoals mijn eigen ouders- geloof ervaren
als een pakket van eisen en plichten, van lasten en
beperkingen, van weinig mogen maar vooral veel
moeten. Velen hebben de Eeuwige leren kennen als God
van de wet, als een verre, soms dreigende God. Was dat
vanwege “10 geboden”? Of zou het zijn vanwege
diegenen die ze op zo hoge toon vertaalden en
verklaarden: “gij zult dit! gij zult dat!”
Des te verbazender is
het dan als je (voor mij
pas veel later) ontdekt
dat er een volk is dat ooit
het langste lied uit zijn
poëzie heeft gewijd aan
de lof van Gods
Geboden (psalm 119, in
het Liedboek voor de
Kerken getoonzet in
maar liefst 66 coupletten) en dat een groots feest is gaan
vieren dat de naam Sjimchat Thora (Vreugde der Wet)
draagt. Ik zie ons nog niet zo snel opgewekte gedichten
maken of een te gek feest vieren ter ere van de
grondwet, het burgerlijk wetboek of het wetboek van
strafrecht.
Dan word je toch geprikkeld om eens opnieuw naar die
“10 geboden” te luisteren. De komende Veertig-dagen
zouden we daar de tijd voor kunnen nemen, om ze
opnieuw te horen klinken, zoals ze door het volk Israël op

Aanrijding met een dier, wat nu?
Plotseling steekt er een hert over of de kat van de buren
springt onverwacht de bosjes uit. We hopen het allemaal
natuurlijk niet mee te maken, maar het kan gebeuren dat
u een dier aanrijdt. Doorrijden na een aanrijding is in alle
gevallen wettelijk verboden. Maar wat moet u dan wel
doen?
Kans op aanrijding
In het najaar en de winter is het minder lang licht buiten.
Hierdoor is de kans op het aanrijden van een wild dier
groter. Veel verplaatsingen van wilde dieren vinden dan
precies samen met de ochtend- en avondspits plaats.
Wanneer er plotseling een dier oversteekt, is het een
menselijke reactie om het te willen ontwijken.
(Vervolg op pagina 5)

toon zijn gezet, niet als een dwangbevel, maar als
woorden van een God als Bondgenoot. Als woorden om
van te zingen, om feest mee te vieren: Vreugde der wet.
Woorden die je als muziek in de oren mogen klinken.
Tien Woorden die klinken en die een God bezingen die
niet vastbindt maar die juist vrij maakt.

Tien Woorden die je kunnen inspireren om op een
andere, misschien wel nieuwe wijze om te gaan met
jezelf, met de ander, met God.
Tien Woorden, inderdaad tien. Voor elke vinger één. We
hebben er echt de handen vol aan.
Tien Woorden die zijn gegroeid, uitgeprobeerd en
geleefd in de woestijn. Het zijn geen spelregels van
wat niet mag of wat moet, maar richtingwijzers,
leefregels van wat kan. Maar vooral Woorden om
mens naar Gods hart te worden en te leven als
bevrijde mensen.

Woorden van God ontvangen om mee te leven; aan ons
overgeleverd, doorgegeven, als betrouwbare en
doorleefde woorden. Geen gemakkelijke woorden maar
woorden om te overwegen, te laten aarden in ons eigen
bestaan en te doen in de praktijk van het leven.
Woorden van een God die wil dat mensen vrij zijn en die
ons steeds opnieuw wil bevrijden uit al die keurslijven
waarin we onszelf, waarin we anderen persen. Dat we
mogen weten: (zoals eens het volk Israel uit Egypte) “Je
BENT bevrijd!” En houd dan ook jezelf en de ander vrij!
Vanuit dit besef klinken de “10 woorden” zeker niet als
geboden maar als beloften!!! Richtingwijzers naar een
hoopvolle toekomst…
Hans Lucassen
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Vervolg Aanrijding met een dier
Door uitwijken of plotseling te remmen kunt u een
levensgevaarlijke situatie creëren. Het is beter om zoveel
mogelijk voorzichtig af te remmen of om toch het dier te
raken in plaats van een boom of een andere automobilist.
Is de weg helemaal vrij, dan kunt u natuurlijk beter
uitwijken naar de andere weghelft. Probeer wel zo snel
mogelijk weer op de juiste rijstrook terecht te komen.
Meldingsplicht
Hebt u het dier geraakt, dan is het maken van een
melding verplicht. Voor het aanrijden van een dier wordt
u niet gestraft, maar u kunt wel worden gestraft voor het
niet melden van de aanrijding. Hebt u een dier
aangereden, volg dan onderstaande stappen:
 Zorg eerst dat u op een veilige plek staat en controleer
of het goed gaat met uzelf en alle inzittenden van het
voertuig.
 Hebt u een wild dier aangereden, dan belt u de politie
op nummer 0900-8844. De meldkamer roept dan een
faunabeheerder op. Zij zijn bevoegd om de dieren te
vervoeren of uit hun lijden te verlossen. Is het
gewonde dier gevlucht? Dan kan de faunabeheerder
ervoor zorgen dat het dier wordt opgespoord.
 Hebt u een huisdier aangereden? Bel dan naar het
landelijke meldpunt 144. Zij zullen vragen naar de
exacte locatie, om welk dier het gaat en wat er aan de
hand is. Zij kunnen u ook helpen bij het vinden van de
eigenaar.
 Maak altijd een foto van het dier en de situatie.
Hierdoor is de kans op een vergoeding door uw
verzekering, vooral bij wildaanrijdingen, groter en kunt
u aan de meldkamer laten zien wat er precies is
gebeurd.

Schadevergoeding bij aanrijding
Bij een aanrijding met wild, kan de auto forse schade
oplopen. De autoverzekering vergoedt de schade als u
een beperkt casco of een volledige cascodekking heeft.
Moet u uitwijken voor overstekend wild en raakt u daarbij
een boom? Dan wordt de schade niet altijd vergoed.
Omdat er bij een wildaanrijding nooit sprake is van een
eigenaar, kan niemand aansprakelijk worden gesteld
voor de schade. Bij een huisdier is dat wel het geval. Dit
geldt niet alleen voor honden en katten, maar ook voor
paarden, koeien en schapen. Zorg dat u er achter komt
van wie het dier is en vul samen een aanrijdingsformulier
in. Op deze manier kunt u de schade verhalen op de
eigenaar.
Aanrijdingen voorkomen
Het helemaal voorkomen van een aanrijding is helaas
niet mogelijk. Wel kunt u, door rekening te houden met
bepaalde factoren, aanrijdingen beperken:
 Veel aanrijdingen zijn het gevolg van een te hoge
snelheid. Pas vooral na zonsondergang uw snelheid
aan. Zeker in woonwijken en gebieden waar veel wilde
dieren leven. Dit wordt vaak al met borden langs de
weg aangegeven.
 Steekt er een dier over, wijk niet uit. Dit is voor u
(meestal) de veiligste optie.
 Houd er rekening mee dat er meer dieren kunnen
volgen. Sommige kuddedieren steken tegelijk de weg
over.
Bron: Max Vandaag

Snoeren helemaal uitrollen voorkomt brandgevaar
Verlengsnoeren of haspel zijn
bijna onmisbaar in een woning.
Het zorgt ervoor dat we op
plekken, waar geen stopcontact
zit, toch aan de slag kunnen met
apparaten. Vooral bij een haspel
of een apparaat als de stofzuiger
is het soms wat meer werk om
het snoer helemaal uit te rollen.
Toch is het beter dit wel te doen,
ook wanneer u maar kort met de
stofzuiger aan de slag gaat. Het
niet uitrollen van de snoeren kan namelijk gevaarlijk zijn.
Voorkom brandgevaar
Bij het gebruik van elektrische apparaten, stroomt er
energie van het stopcontact naar het apparaat. Door de
weerstand in de snoeren wordt energie die verloren gaat,
omgezet tot warmte. Deze warmte blijft in de kabel zitten.

Is de kabel uitgerold, dan is er geen probleem. De
warmte komt dan in de omgeving terecht. Bij een
opgerold snoer, kan de warmte minder gemakkelijk
worden afgegeven aan de omgeving, omdat de rest van
het snoer er tegen aan ligt. Ondanks dat snoeren een
hittebestendig omhulsel hebben voor de veiligheid, kan
het alsnog heel heet worden. Het plastic om de draden
kan smelten en in de brand vliegen. De brandweer
waarschuwt hier dan ook voor en adviseert de snoeren
en kabels altijd helemaal uit te rollen.
Verlengsnoeren
Hoe zwaarder de apparaten, hoe meer vermogen ze
nodig hebben en hoe meer warmte ze produceren. Zijn
er op een verlengsnoer meerdere apparaten
aangesloten, zoals de vaatwasser, stofzuiger en de
sierverlichting in de voortuin? Dan komt er veel meer
(Vervolg op pagina 6)
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Vervolg snoeren uitrollen
warmte vrij en is de kans op brand groter. Kijk dus goed
welke apparaten u aansluit op het verlengsnoer. Verdeel,
indien mogelijk, de apparaten over verschillende
stopcontacten. Leg de snoeren van uw verlengsnoer
nooit ergens onder of tussen. Naast het feit dat u er dan
geen zicht op heeft, kan de warmte nog minder worden
afgegeven aan de omgeving.

haspel netjes op met de stopcontacten naar beneden
om ervoor te zorgen dat er geen stof in komt. Bij de
stofzuiger kan hetzelfde effect ontstaan als bij een
haspel. Als u het snoer niet helemaal uitrolt, zal er veel
hitte in de stofzuiger blijven hangen. Hierdoor is de
kans op kortsluiting groot en gaat uw stofzuiger minder
lang mee.

Haspels en stofzuigers
Bij haspels en bijvoorbeeld bij het snoer van de stofzuiger
is de kans op oververhitting nog groter. Op een haspel
ligt het snoer heel erg dicht tegen elkaar aan. Er ontstaat
op 1 plek veel hitte,
wat voor gevaarlijke
situaties kan zorgen.
Rol deze dus,
hoelang het snoer
ook is, altijd
helemaal uit. Zorg
dat de kabel
helemaal zichtbaar
is, zodat u het goed
in de gaten kunt
Snoer in stofzuiger
houden. Berg de

Beschermen tegen beschadiging
Om te voorkomen dat de snoeren veel te heet worden,
kunt u de apparaten het beste direct op het stopcontact
aansluiten. Dit geldt vooral voor apparaten die veel
stroom nodig hebben. Gebruik ook maximaal 1
verlengsnoer. Stop een verlengsnoer dus niet in een
haspel of andersom, dit verhoogt de kans op
brandschade nog meer. Spijker de kabels ook nooit
vast, hierdoor kan het hittebestendige omhulsel
beschadigen. Wilt u ze toch ergens aan vast maken,
koop dan een beschermhuls (kabelgoot) voor de kabel
om beschadigingen te voorkomen.
Bron: Max Vandaag

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: ledenadministratie@kbo-ede.nl o.v.v. “ik doe mee”.

AOW en (aanvullend) pensioen
Het was al eerder aangekondigd, dit jaar zou het
ouderdomspensioen (AOW) stijgen. Voor alleenwonenden van € 1226, 60 netto in 2021 naar € 1244,35
in 2022 en voor partners van € 838,55 naar € 851,52.

Voor de pensioenen is de ‘stijging’ afhankelijk van het
pensioenfonds dat men heeft. Mijn pensioen is letterlijk
gestegen met € 2,31. Er is geen sprake geweest van een
indexering, dus ik ben blij met mijn AOW, maar hoop dat

de politiek wel iets gaat doen met mijn onvrede over de
steeds weer uitblijvende indexering van de pensioenen.
De huizencrisis in 2007, de financiële crisis in 2008 en
2009 of de coronacrisis nu zijn niet veroorzaakt door
mij, maar ik moet er wel voor boeten. Ik zal komende
verkiezingen zeer kritisch gaan stemmen.
Erik Erkelens

Mooie jurk
Een dame komt een kledingzaak binnen en vraagt: “Mag ik die mooie jurk in de
etalage passen?” Zegt de verkoper: “Natuurlijk, maar we hebben ook pashokjes,
hoor.”

AFDELING EDE

Pagina 7

Ontkoppeling AOW en minimumloon nog niet van tafel!
Ontkoppeling nog niet van tafel, maar KBOPCOB blijft strijdvaardig.

AOW’ers mee te laten delen door de koppeling op een
fatsoenlijke manier in ere te houden”.

Het kabinet gaat in maart bekijken hoe de daling van de
koopkracht van enkele groepen, met name AOW’ers,
gerepareerd kan worden. Dat is de uitkomst van het
Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring van het
nieuwe kabinet. KBO-PCOB is teleurgesteld dat premier
Rutte het plan voor de ontkoppeling van de AOW
voorlopig niet wil intrekken, maar het laatste woord over
de AOW en de koopkracht is nog niet gesproken.

Kabinet moet zijn huiswerk overdoen
In het debat bleek dat de coalitiepartijen zijn
geschrokken van de laatste koopkrachtcijfers. Deze laten
zien dat de meeste gepensioneerden er de komende
kabinetsperiode op achteruit gaan. Op verzoek van de
coalitie gaat het kabinet daarom in maart bekijken hoe
de koopkrachtachteruitgang van AOW’er gerepareerd
kan worden. Aangezien de ontkoppeling pas effecten
heeft vanaf 2024, kan verwacht worden dat het kabinet
hiervoor in maart ook naar andere opties dan de
koppeling zal kijken.

‘Voor AOW’ers kan er kennelijk niets af’
Voorafgaand aan het debat stuurde KBO-PCOB, met
een brede coalitie van andere senioren- en
maatschappelijke organisaties, een brandbrief aan de
Tweede Kamer over de dreigende ontkoppeling van de
AOW en de geplande verhoging van het minimumloon
vanaf 2024. In het debat stuitte de ontkoppeling op grote
en principiële weerstand vanuit de oppositie. De aap
kwam deze week echter uit de mouw toen bleek dat het
2,4 miljard euro (in latere jaren oplopend tot 2,9 miljard)
zou kosten om de AOW toch te koppelen. KBO-PCOB
woordvoerder Gusta Willems: “Waar in het
coalitieakkoord met tientallen miljarden wordt gesmeten,
kan er wat het kabinet betreft kennelijk niets af om

Wordt vervolgd!
KBO-PCOB is ontevreden dat de ontkoppeling niet van
de baan is. Hoewel premier Rutte niet uitsluit dat het
kabinet op een later moment alsnog afziet van de
ontkoppeling, had het van meer nieuw elan getuigd als
het kabinet de 3½ miljoen AOW’ers niet had laten
bungelen maar vandaag meteen gerust had gesteld.
Toch geeft KBO-PCOB niet op. Willems: “Het kabinet
schuift de discussie door naar het voorjaar en daarbij is
de strijd wat ons betreft nog niet gestreden!”
Bron: KBO-PCOB NU 19-01-2022

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

Welkom nieuwe leden
1.

Mevr. T. Dominicus

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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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) KBO-Ede
U bent allen van harte uitgenodigd op onze Algemene
Ledenvergadering in de Open Hof op woensdagmiddag
16 maart a.s. met aansluitend, ca. 15.30 uur een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Aanmelden is niet
nodig. QR code wordt gevraagd en gecontroleerd. 1,5 m
afstand houden en mondkapjes verplicht naar/van de
zitplaatsen.
Nu de Corona-perikelen deels achter ons liggen wil het
bestuur aan de ALV een gezellig tintje geven door na
afloop elkaar, na zo lange tijd, weer te ontmoeten en te
vertellen hoe we samen deze moeilijke periode zijn
doorgekomen.
Op woensdag 16 maart kunt u in de Open Hof ook uw
stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad. Ons idee is om u in de gelegenheid te

stellen om beide activiteiten te combineren. Indien u
daar behoefte aan heeft, ook als u alleen de vergadering
wil bezoeken, kunnen wij er voor zorgen dat u wordt
opgehaald (vóór 14.00 uur) en weer thuis gebracht (na
15.30 uur). U kunt vooraf een afspraak maken (tel. nr.
0318 638 950 of 06 19 02 11
19) indien u van de
vervoersservice gebruik wil
maken.

Welkom
bij de
ALV

Voor nadere informatie over de
jaarvergadering verwijzen wij u
naar de hierna volgende
uitnodiging en agenda.
Het bestuur van KBO Ede
Ede, 02 febr. 2022

Bericht van commissie O&O
Programma op de woensdagen:
16 maart: Algemene Ledenvergadering KBO-Ede in
de Open Hof. Aanvang 14.00 uur
20 april: Gezellige bijeenkomst in de Bosroos waar
iedereen elkaar weer kan ontmoeten
18 mei: Buffet Indonesische maaltijd. Meer
informatie in de volgende Nieuwsbrief
15 juni: Nog niet bekend. Suggesties zijn welkom.
Eventueel fietstocht?
17 augustus: Verjaarsviering van de 80 en 90
jarigen (alléén bij voldoende deelname)

Dit alles onder voorbehoud, hoe het virus zich
verspreid en er weer maatregelen komen!
Namens de commissie O&O,
Trudy van Schoonhoven

O & O = Ontwikkeling en Ontspanning

Zet het vast in uw agenda:
18 augustus Senioren
Olympiade
Op de ALV hoort u er meer
over.
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Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de KBO afdeling Ede-Bennekom nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op:
Woensdag 16 maart 2022 om 14.00 uur in “De Open Hof”
In de wijk Veldhuizen, Hoflaan 2, 6715AJ Ede
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. QR code wordt gevraagd en gecontroleerd, 1,5 meter
afstand houden en mondkapjes verplicht.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter a.i. de heer Ap Dominicus.
Vaststelling van de agenda.
2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 16 september 2020.
 De notulen van deze ALV zijn te vinden op onze website:
www.kbo-ede.nl of simpelweg kbo-ede.nl.
 Belangstellenden kunnen de notulen ook opvragen via e-mail of telefonisch bij de secretaris. Tevens
liggen er enkele exemplaren van de notulen op de tafels tijdens de vergadering.
3. Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2020 en 2021.
4. Financieel jaarverslag 2020 en 2021
 Toelichting en beantwoording van vragen door de penningmeester.
 Verslag door de leden van de kascommissie mevrouw Marja Ankoné en
de heren Cees Govers en Thijs Waasdorp (reserve-lid)
 Decharge van het bestuur door de ALV over het gevoerde beleid.
5. Begroting 2021 en 2022.
6. Vaststellen contributie 2023.
Korte pauze
7. Bestuursverkiezing:
7a. Volgens het rooster van aftreden is Trudy van Schoonhoven in 2022
aftredend en weer herkiesbaar.
Annelies Tax is in 2022 aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar. U kunt zich aanmelden voor
deze functie bij de secretaris. Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden bij het
secretariaat.
7b. Voorgesteld wordt de heer Ap Dominicus te benoemen tot voorzitter
7c. Voorgesteld wordt de heer Gijsbert van Ingen te benoemen tot 1e penningmeester
8. Benoeming leden kascommissie voor het lopende jaar 2022.
e
 Volgens het rooster is aftredend: de heer Cees Govers (3 jaar).
 In de kascommissie is nog functionerend mevrouw Marja Ankoné. Nieuw te benoemen de heer
Thijs Waasdorp. Het is de bedoeling om tijdens de vergadering een nieuw reserve lid te benoemen.
Kandidaten kunnen zich al vóór maar ook tijdens de vergadering melden bij de secretaris.
8. Mededelingen uit het bestuur.
9. Rondvraag en sluiting van de vergadering om ca.15.30 uur
10. Na afloop gezellig samenzijn met drankje en hapje.

De ideale liefdadigheid is die, welke totaal anoniem blijft. Anoniem óók tegenover de
bedeelden. Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het
stabiel, dan sterft het. Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.
Godfried Bomans
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Gemeentelijke verkiezingen
Helaas verschijnt het volgende nummer van onze
nieuwsbrief net een keer te laat om een paar markante
zaken uit de Edese politiek te melden. U zult zich zelf
moeten oriënteren welke partij dit keer het beste voor u
en ons opkomt komende 4 jaar.
De lijsttrekkers voor dit jaar zijn:
Burgerbelangen
Ruben van Druiten
CDA
Jan Pieter van der Schans
CU
Cora Otter - van den Bosch
D66
Stephan Neijenhuis
Democratische Kiezers Ede Alexander Vos de Wael
Democratische Partij Ede
Raşit Görgülü

Evenwicht Ede
FvD Ede
Gemeentebelangen Ede
GroenLinks
Mens en Milieu
PvdA
SGP
VVD

Irene van der Voort
nog onbekend (kandidaten
kunnen solliciteren)
Gabriëlle Hazeleger
Ellen Out
Erik Wesselius
Karin Bijl
G.W. Flier
Hester Veltman-Kamp

Erik Erkelens

Parochiebedevaart naar Lourdes in 2022
Onze parochie zalige Titus Brandsma gaat van maandag
2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 per vliegtuig op
bedevaart naar Lourdes.
De reis valt in de meivakantie zodat ook jongeren, tieners
en kinderen de gelegenheid hebben om elkaar in
Lourdes te ontmoeten en samen het geloof te vieren en
te (her)ontdekken.
In 2018 gingen we met een groep van ruim 50
bedevaartgangers uit onze parochie naar Lourdes, onder
wie onze pastoor Henri ten Have, een afvaardiging van
het jongerenkoor JKA uit Ede en verschillende
vrijwilligers.

Wilt u nu al meer weten – neemt u dan contact op met
Elly Croon, onze parochiecoördinator van de bedevaart,
tel. 06 5554 2876. U bent van harte uitgenodigd voor de
informatiebijeenkomst op zaterdag 12 maart 2022 om
14.00 uur in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17
in Wageningen. U kunt zich hiervoor opgeven via de
mail - ellycroon@outlook.com of telefonisch onder het
bovengenoemde nummer.
Elly Croon

Het Lourdes Comité van onze parochie vertrouwt erop
dat de pandemie in mei 2022 beheersbaar is geworden
en dat wij verantwoord, samen met pastoor Ten Have, op
bedevaart kunnen gaan. Dan is het weer mogelijk om
elkaar als parochianen te ontmoeten in Lourdes, voor
elkaar open te staan en te bouwen aan de saamhorigheid
binnen onze parochie tijdens en na deze pelgrimage.
Uiteraard is de reis onlosmakelijk verbonden met veel
gezelligheid.
De bedevaartorganisatie Christoffel Reizen verzorgt de
reis. Op 24 juli, de feestdag van de heilige Christoffel, de
patroon van de reizigers, heeft de organisatie een start
gemaakt. Christoffel Reizen biedt geheel verzorgde
bedevaarten aan naar Lourdes, Rome, het Heilig Land,
de WereldJongerenDagen en vele andere plaatsen in de
katholieke traditie. De organisatie is nieuw maar toch
vertrouwd en gebouwd op de fundamenten van een rijk
verleden.
Gaat u ook mee?!

Wij van de redactie worden er erg vrolijk van als u eens een stukje instuurt. Dat mag over bijna alles
gaan. Denk eens aan uw hobby, dat is voor anderen interessant om over te lezen.
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Vastenactie 2022
De M.O.V. werkgroep van Katholiek Ede doet, samen
met de andere geloofsgemeenschappen in onze
parochie, dit jaar weer mee met een ‘Eigen Doel’ in de
Vastenactie.
Opnieuw is gekozen voor een project van de Stichting
Solidair met India van de paters Norbertijnen van
Heeswijk-Dinther. In de volgende Titus Breed wordt het
project nader toegelicht. Het gaat over jeugdzorg voor
straatkinderen in Ernakulam, Kerala (India). In de
achterstandsbuurt Vathuruthy in Ernakulam hebben de
Norbertijnen een Jeugdzorgcentrum opgezet. Daar
bieden ze verschillende buitenschoolse
onderwijsprogramma’s aan voor zo’n 50 tot 70 jongeren.
Daarnaast hebben ze ook een ‘SpecialHome’, Echo
Jeevana Balabhavan, waar op dit moment 16 kinderen (5
-13 jaar) worden opgevangen. Het doel van de
programma’s in beide huizen is opvang en ondersteuning

voor jongeren onder de 18 jaar om hen zo te
beschermen tegen criminaliteit en een betere toekomst
te bieden.
Samen met de M.O.V. werkgroepen van de andere
geloofsgemeenschappen vragen wij in de komende
Vastenperiode uw financiële steun voor dit project. Bij
het vorige project heeft u laten zien dat wij, ondanks de
corona toch op een fors bedrag rekenen, hopelijk lukt
het dit keer weer.
Het streefbedrag is € 10.000,- en als dit lukt, vult de
Vastenactie dit aan met de helft tot € 15.000,-, de totale
kosten van dit project.
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL 21 INGB
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, o.v.v.: project
401859 (= het nummer van ons Eigen Doel project!)
solidairmetindia.nl

Stemmen - Kiezen
Weet u nog wanneer u voor het eerst ging stemmen?
Ik weet het nog precies: voorjaar 1971, in “De Ark”, een
houten kerkgebouw in Veldhuizen. Ik was 23 jaar en
vond het reuze spannend. Als u opzoekt op welke leeftijd
er gestemd mocht worden vindt u het volgende:
Aanvankelijk was de kiesleeftijd in Nederland 25 jaar. In
1946 werd deze verlaagd tot 23 jaar, in 1963 tot 21 jaar,
de leeftijd waarop men toen als volwassen werd
beschouwd, en in 1972 tot 18 jaar.
Als u dit stukje over de leeftijden leest, is de conclusie dat
ik toch al eerder kon gaan stemmen. Nee dat ging niet,
want om te stemmen moest je de Nederlandse
nationaliteit hebben, ook als het om
gemeenteraadsverkiezingen ging. (1971 ging om de
tweede kamer verkiezing)

Pas bij mijn trouwen, december 1970 heb ik de
Nederlandse Nationaliteit gekregen.
Tegenwoordig is kiezen bij gemeenteraadsverkiezingen
zonder Nederlandse nationaliteit mogelijk, mits je 5 jaar
in Nederland woont.
Na die start ben ik altijd gaan stemmen als er
verkiezingen zijn, ook al is er geen opkomstplicht meer.
Van mij zou dat weer ingevoerd mogen worden. Ik denk
dat je dan een beter beeld krijgt van wat de bevolking
wil.
Mary-Ann Borggreve

Houtclub Ede
Het is zo belangrijk om bezig te blijven na onze
pensionering. Het is dan mooi als er een oude wens in
vervulling kan gaan. Hebt u al jaren in uw hoofd dat u een
mooie tuinbank zou willen maken voor achter het huis of
een grappig vogelhuisje voor op het balkon met
bijbehorende voederplank? Dan is het voor u goed om te
weten dat er in Ede een houtclub is. De club bestaat al
heel lang. Behalve op maandag is de club regelmatig
open. Voor de actuele tijden is een bezoek aan hun
website zinvol. www.houtclub-ede.nl.
Voor degenen die beginnen als houtbewerker is er altijd
begeleiding. Voor de gevorderde hobbyist staan diverse
professionele machines ter beschikking, er zijn dus ruime

mogelijkheden. Er wordt zelfs aan het inleggen van hout
gedaan, net zoals bij sommige antieke meubels.
Iedereen is welkom, vrouwen en mannen! De locatie is
aan de Hoorn.
U kunt altijd contact opnemen met de voorzitter: 06-11
95 36 02 marijkechristiaans@gmail.com
Erik Erkelens

Esdoorn, noten en mahoniehout
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De ambtsketen
Bron: diverse websites
Geregeld zie je op foto’s in de krant, dat de burgemeester
een zogenaamde ambtsketen draagt.
De bedenker hiervan is Thorbecke, de grondlegger van
onze grondwet. Hij vond dat burgemeesters herkenbaar
moesten zijn. In Frankrijk en België wordt voor dat doel
een sjerp gebruikt.
Aan de keten hangt een penning met het wapen van de
gemeente, achterop deze penning staat vaak een
afbeelding van koning Willem lll. Hij was koning toen de
ambtsketen werd voorgeschreven.
Volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 1852
dient de ambtsketen er als volgt uit te zien (artikel 1):
De onderscheidingsteekenen, door den burgemeester te dragen,
bestaan in een zilveren penning, hebbende eene middellijn van
veertig strepen en vertoonende aan de eene zijde het wapen des
Rijks, aan de andere dat der gemeente, of, zoo de gemeente geen
wapen heeft, den naam der gemeente; de penning hangende op de
borst, hetzij aan eene zilveren keten, hetzij aan een oranje zijden
lint; de keten of het lint op beide schouders aan den rok of het
opperkleed vastgehecht.

Het besluit trad in werking op 1 januari
1853.
Ik vraag me af of er ooit burgemeesters
met een oranjelint zijn geweest.
Wanneer de keten gedragen wordt, is
aan regels gebonden. Als de Koning of
de Commissaris van de Koning
ontvangen worden is de keten verplicht
en tijdens de
gemeenteraadsvergadering. De
burgemeester moet de keten ook
dragen als hij of zij zich in het
openbaar vertoont in geval van brand,
bij oproer, bij samenscholing of andere
stoornis der openbare orde. Ik vind het een apart idee
dat je eerst snel je ambtsketen moet omdoen voor je
naar een brand of rel gaat.
Burgemeesters zijn niet de enige met een ambtsketen.
De rector magnificus van de universiteit heeft er ook
een. Bij promoties wordt de rector magnificus vaak
vervangen door een andere universitaire docent. In dat
geval draagt de vervanger de ambtsketen.
Mary-Ann Borggreve

Wat is waarde!

Humor

De docent stak een biljet van twintig euro omhoog en
vroeg: "Wie wil deze twintig euro?" Veel handen gingen
de hoogte in, maar de docent zei: "Wacht even." Hij
verfrommelde het papier en vroeg: "Wil iemand deze
twintig euro nog?" Weer gingen handen de lucht in. Hij
ging erop stampen en liet het, nu vieze, biljet opnieuw
zien. Hij herhaalde zijn vraag en weer werden handen
opgestoken. De docent zei daarop: "Wat ik ook met dit
geld doe, het blijft twintig euro. In ons leven krijgen we
klappen, worden we in een hoek getrapt, mishandeld,
beledigd, maar toch blijven we evenveel waard."

In de digitale Trouw van 21 januari 2022 kwam ik in een
artikel over de Noordoostpolder kwam ik het volgende
stukje tegen. “Op de gevel van de Nieuw-Jeruzalemkerk
in Emmeloord staat in blokletters de tekst gebeiteld uit
Openbaring 23: ‘En de zee was niet meer’.
Gereformeerde humor vier meter onder de zeespiegel.
(God schiep de aarde, de Nederlanders Nederland. We
mogen dan uitzien naar ’s hemels Jeruzalem,
Emmeloord is alvast een voorproefje”.)
Mary-Ann Borggreve

Bron: nn

Mensen in Ede positief getest op corona per 100.000
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Algoritme
Er is jaren geleden aan een computer de vraag gesteld:
“Welke klok is betrouwbaarder?
(1) Een klok die 5 minuten achter loopt,
(2) een klok die 5 minuten voor loopt of
(3) een kapotte klok die stil staat.”
Het antwoord kwam een paar milliseconden later: 3!
De reden is dat de programmeur van de computer heeft
bedacht dat een betrouwbare klok de juiste tijd moet
aangeven en een klok die stil staat geeft 2 keer per 24
uur de juiste tijd aan, de andere doen dit nooit.
Zie hier het dilemma wat onze maatschappij heeft.
Mensen zijn gevoelsmatig geneigd andere keuzes te
maken dan een computer, hoe goed ook
geprogrammeerd.
Zegt de titel ‘Algoritme’ u iets? Fijn, maar het is zeker dat
een aantal van onze lezers geen idee heeft wat het is en
wat het met ons doet.

Een algoritme is een aantal bewerkingen, een soort
formule, die worden toegepast op een vraagstuk. Het
grote verschil tussen een formule en een algoritme is dat
een formule puur rekenkundig is en een algoritme vooral
een uitkomst geeft als waarschijnlijkheid. Omdat er veel
met grote computers en grote bestanden wordt gewerkt
worden algoritmes op veel plekken losgelaten op
databanken met gegevens, het doel is…
Waarom die stippeltjes? De (opdrachtgever van de)
programmeur bepaalt het doel. Tegenwoordig gebruiken

erg veel organisaties algoritmen om hun doel te
bereiken. De Politie probeert zo boeven te vangen. De
supermarkt probeert mensen aan te zetten tot kopen,
ook van producten die ze niet nodig hebben. Google,
facebook en andere grote organisaties willen via deze
selectie een zo perfect mogelijk profiel van mensen
maken zodat ze het individu op een zo persoonlijk
mogelijke manier kunnen benaderen. Dat doen ze door
u ‘gepersonifieerde’ reclame voor te schotelen, te
verleiden en te vangen in hun net. Gebruikt u geen
facebook of Google? Wel, ook mensen die er nooit
komen worden via een groot netwerk net zo goed in de
gaten gehouden. Dit gaat via zichtbare en niet zichtbare
manieren.
De ontwikkeling van die algoritmes is op dit moment zo
ver dat grote bedrijven de uitkomsten van algoritmen
ook analyseren en zo hun methode nog verder
perfectioneren. Ze noemen dat heel mooi ‘zelflerend’.
Waar dit allemaal op neer komt is dat wij, en zeker de
toekomstige generaties, moeten leren omgaan met de
positieve, maar ook met de negatieve kanten van deze
techniek. Medici zijn dol enthousiast dat ze veel sneller
een diagnose zullen kunnen stellen. De maatschappij
zal blij zijn dat er meer boeven mee gevangen kunnen
worden, maar het leed zal groot zijn als het algoritme
een fout heeft gemaakt en u aanwijst als dader bij een
misdrijf. Het blijft belangrijk dat iedereen en vooral de
programmeurs zich bewust blijven van het feit dat
algoritmen de feitelijkheid en waarheid slechts kunnen
benaderen. De hele Toeslagenaffaire is een uitvloeisel
van (jawel) het belang dat is gehecht aan een algoritme.
“Het zou bovendien lekker goedkoop zijn”.

Erik Erkelens

Ophaal service
Voor KBO-leden die slecht ter been zijn, moeilijk met het
openbaar vervoer of met de regiotaxi kunnen reizen,
kunnen wij voor de Algemene Ledenvergadering vervoer
regelen. Leden die van deze regeling gebruik willen maken
kunnen dit telefonisch doorgeven. Melden liefst voor
maandag 14 maart. U wordt met de auto opgehaald en na
afloop weer thuisgebracht. De gegevens:
tel. nr. 0318 638 950 of 06 19 02 11 19.
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Waartegen beschermen de verschillende mondkapjes?
Tijdens de persconferentie van 14 januari 2022 maakte
minister Kuipers van Volksgezondheid bekend dat het
kabinet iedereen adviseert om voortaan alleen nog
medische mondmaskers te dragen. Die beschermen
beter dan wegwerpexemplaren of stoffen mondkapjes.
Maar waartegen beschermen medische mondmaskers nu
eigenlijk? En hoe verhoudt zich dit tot de bescherming
die niet-medische mondkapjes bieden?
Medische mondkapjes
Medische mondmaskers worden onderverdeeld in
chirurgische mondmaskers en zogenaamde FFPmaskers. FFP staat voor filtering facepiece particle.
Chirurgische maskers zijn specifiek ontwikkeld voor
zorgmedewerkers, terwijl FFP-maskers gemaakt zijn voor
mensen die met schadelijke stoffen werken.
FFP
De groepen waarvoor de maskers ontwikkeld zijn, geven
al een beetje prijs waartegen ze beschermen. Zo
beschermt een FFP-masker de drager tegen deeltjes van
buitenaf. Het sluit goed rond de neus en mond, waardoor
de kans wordt verkleind dat iemand iets inademt waarvan
diegene ziek kan worden. Hoe goed een FFP-masker
beschermt, hangt af van hoe sterk het filter is.
Ze zijn er in 3 gradaties: FFP1, FFP2 en FFP3. Het staat
altijd op het masker zelf of het een FFP-masker is en ook
het nummer wordt altijd vermeld. In Nederland is het
FFP2-masker het gebruikelijkst. Dit type masker houdt
zo’n 94 procent van alle deeltjes tegen.
Chirurgische maskers
Een chirurgisch mondmasker filtert ook, maar wel op een
andere manier dan een FFP-mondkapje. Een chirurgisch
masker doet precies het tegenovergestelde van een FFPmasker: het filtert de lucht die wordt uitgeademd. Omdat
het masker niet zo nauwsluitend is als een FFP-kapje,
beschermt het de drager wel minder goed tegen
eventuele virusdeeltjes van anderen.
Hoe goed het filter werkt, hangt ook hier samen met welk
type het is. Er zijn ook hier 3 soorten: I, II en IIR. Type 1
heeft een zogenoemde BFE (bacterie filter efficiency) van
95 procent. Dat wil zeggen dat het 95 procent van de

Het verhaal van Mary Slessor
Aberdeen, 2 december 1848 – Use Ikot Oku, Kolonie en
Protectoraat Nigeria, 13 januari 1915
Onlangs las ik het boek “Vrouwen op avontuur, in corset
en crinoline door de wildernis.” Dit boek bevat verhalen
over vrouwelijke ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw.
Eén verhaal trof me, namelijk het verhaal over Mary
Slessor.
Ik denk dat als zij Rooms Katholiek was geweest zij
Heilig of in ieder geval Zalig verklaard zou zijn. Wat een
bijzondere vrouw.
(Vervolg op pagina 15)

eventuele schadelijke deeltjes uit de adem filtert. Bij een
masker van type 2 is dit 98 procent. Een masker van
type IIR doet dit ook voor 98 procent, maar dit
beschermt de drager beter tegen spatten van buitenaf.
Met welk type u te maken heeft staat niet op het masker
zelf, maar wel op de verpakking.
Welk mondmasker?
Niet elk medisch mondmasker beschermt op dezelfde
manier en ook niet elk masker filtert even goed. Omdat
het erg belangrijk is dat het zekere voor het onzekere
wordt genomen, moet zorgpersoneel altijd minimaal een
chirurgisch masker van type IIR dragen. Zodra er
zogenoemde aerosolenvormende handelingen verricht
moeten worden, dient men over te stappen op een FFP2
-masker. Het aanbrengen van een sonde is bijvoorbeeld
zo’n aerosolen vormende handeling, omdat hierbij de
hoest- of niesreflex wordt geprikkeld en er druppels
kunnen vrijkomen.
Wegwerp en exemplaren van stof
De overheid adviseert Nederlanders om alleen nog
chirurgische maskers van minimaal type II te dragen.
Tot nu toe dragen veel mensen nog kapjes van stof of
wegwerpexemplaren. “Een niet-medisch mondmasker
beschermt niet uzelf, maar kan de mensen om u heen
beschermen als u het zorgvuldig draagt en gebruikt”,
schrijft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd op
de eigen website. Hoe dikker de stof of het materiaal,
hoe meer druppels er worden tegengehouden.
Keurmerk
Niet-medische maskers hebben geen keurmerk, in
tegenstelling tot mondkapjes die gebruikt worden door
de zorg of mensen die met schadelijke stoffen werken.
Op de verpakking van FFP- en chirurgische
mondmaskers moet altijd een CE-markering staan. Dit
wijst erop dat het masker voldoet aan de geldende
richtlijnen van de Europese Unie. Als u een aantal
medische mondmaskers koopt, maar u ziet dit keurmerk
nergens staan, dan weet u dat ze in elk geval niet
voldoen aan de standaarden.
Bron: Max Vandaag
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Vervolg Mary Slessor
Ze is geboren en opgegroeid in de sloppenwijk van
Aberdeen, Schotland. Haar vader was aan de drank
verslaafd en werkeloos. Het gezin woonde met vier
kinderen in één kamer, geen gas, geen water, geen toilet.
Slapen moest op een matras op de grond. Toen ze 11
jaar was, moest ze gaan werken in een textielfabriek als
“parttimer” dat betekende werken van 6.00 tot 11.00 en
dan ’s middags van 12.00 tot 18.00 uur naar school.
Toen ze veertien werd kreeg ze een volledige baan in de
fabriek van 58 uur per week. Dat kunnen we ons toch niet
meer indenken.
Mary hoorde bij de Schotse presbyteriaanse kerk. Haar
predikant had door dat ze heel wat in haar mars had en
via zondagsschoolwerk kon Mary zich ontwikkelen. Zij
was een bewonderaarster van David Livingstone.
Waarschijnlijk hebt u wel eens van hem gehoord. Hij
kwam uit een arm Schots gezin en is als zendeling arts in
Afrika gaan werken.
Na zijn overlijden heeft Mary gesolliciteerd bij het
Schotse zendingsgenootschap om als zendelinge naar
Afrika te worden
uitgezonden.
Helemaal van harte
ging het niet, maar
ze werd
aangenomen.
Ze werd geplaatst in
Calibar, een streek in
het huidige Nigeria.
Wat Mary in haar zendingswerk bijzonder maakt, was
haar interesse in de leefwijze en opvattingen van de
inheemse bevolking. Ze ging tussen hen in wonen in een
simpele hut en leerde hun taal. U begrijpt, dat was
primitief, maar door haar jeugd in de sloppenwijk was ze
hier tegen bestand. Bang was ze beslist niet.

Wat een gebruik was, waar ze tegen heeft gestreden,
was het doden van tweelingen. Een tweeling werd
beschouwd als iets van de duivel. Als ze hoorde dat
ergens een tweeling was geboren, ging ze er op af en
nam deze kinderen als pleegkind op. Ze heeft ook
diverse kinderen officieel geadopteerd.
Eén verhaal wil ik u niet onthouden.
Bij een rechtszitting tussen twee partijen, die allebei in
vol oorlogsgewaad waren uitgedost, was een
overeenkomst bereikt. Toen kwamen er een aantal
kisten met drank. Mary sloeg de schrik om het hart. Als
de mannen het nu op een zuipen zouden zetten begon
de oorlog van voren af aan. Mary wist dat als een
Okoyong een van zijn kledingstukken over een voorwerp
legde, iedereen er af moest blijven. Hierop begon een
striptease voor een bende luidkeels protesterende, bont
beschilderde Afrikaanse vechtjassen. Toen alle kisten
bedekt waren. Had ze bijna niets meer aan, maar de
vrede was gered.
De Britse overheid had door dat ze zeer capabel was. In
1892 werd ze benoemd tot viceconsul van GrootBrittannië in Okoyong, toen het imperialistische Britse
rijk zijn invloed in Nigeria en andere Afrikaanse landen
steeds verder uitbreidde. Ze was de eerste vrouw die in
het Britse imperium een bestuursfunctie bekleedde.
Er is nog veel meer over haar te vertellen. Dank zij het
feit dat ze veel brieven schreef weten we veel over haar.
Januari 1915 is ze overleden en begraven in Duke
Town. Zij stond bekend als:’ Eka KpukproOwo’ (“De
moeder van alle volken.”)
Mary-Ann Borggreve
Bron: Wolf Kielich: Vrouwen op avontuur en diverse
websites

Ze veroordeelde hun godsdienst niet, maar probeerde
hen te begrijpen. Uiteraard wilde ze hen wel bekeren tot
het Christendom.
Ze wilde de vrouwen leren hoe ze zich vrij konden maken
van de terreur van de mannen, want daar had ze in haar
jeugd ook veel mee te maken gehad.
Ze had de gewoonte om in haar Bijbel aantekeningen te
maken. In de brief van Paulus aan Timotheüs staat een
passage, waarin staat dat de vrouw onderdanig moet
wezen. Het commentaar van Mary was: ”Nee, nee
Paulus jochie, daar klopt helemaal niets van.” Uiteraard
zijn er ook wel vrome commentaren.
Ze kwam op voor vrouwen. Stierf de echtgenoot dan
werd de vrouw vaak gedood.

Charles Darwins evolutietheorie: The survival of the fittest
Jeff Bezos’ theorie: The survival of the richest!
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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. Alle programma’s zijn onder voorbehoud.
KBO Programma
 16 maart: Algemene Leden Vergadering in de Open Hof, Hoflaan 2.
 20 april: Gezellige bijeenkomst in de Bosroos
 18 mei: Buffet Indonesische maaltijd. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief
 15 juni: Nog niet bekend. Eventueel een fietstocht?
 17 augustus: Verjaarsviering van de 80- en 90 jarigen bij voldoende deelname
Zie ook website en facebook van KBO Ede en nieuws van O&O” op pagina
De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde
Proosdijweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij anders vermeld.
PCOB Ede Programma

 21 maart: Jaarvergadering en Paasviering met ds. Davy Hoolwerf
 11 april: Lezing De toekomst van de zorg door Kars Hazelaar
 16 mei: Lezing De wereld van glaskunst door Gerdi Rijkaard
De locatie: Open Hof, Hoflaan 2, Ede
PCOB Bennekom Programma
 15 maart: Algemene Ledenvergadering
 19 april: Uitstapje
 19 mei: Ledenbijeenkomst

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.

KBO-PCOB voordeel
Wie wil nu niet eens iets tegen een goede prijs kopen? U hebt tenslotte het lidmaatschap van KBO al
betaald, dus mag het ook iets meer opleveren dan een landelijk en lokaal blad. Bovendien doen wij aan
belangenbehartiging.
Een hometrainer tegen de winterkilootjes? Genoeg keuze!
Airfryer? Staat op de website.
Legpuzzels voor de donkere dagen? Zelfs dat.
Profiteer dus van uw lidmaatschap en bezoek de website: www.kbo-pcob-voordeel.nl

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

