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Wij zijn er voor u.
Voor, tijdens en
na de uitvaart.
Steeds meer mensen denken bij leven al na
over hoe hun eigen uitvaart eruit moet komen
te zien. Bel ons gerust voor een afspraak als
u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken.
Wij komen vrijblijvend bij u langs.

Monuta Ede
Maanderweg 19, Ede
www.monuta.nl/ede
T:0318-610 360
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Voorwoord
Op de website van de KBO staat te lezen: “Een ding is zeker, U
hoeft zich bij de KBO niet te vervelen, …… “ En daarna wordt
verteld wat er allemaal voor onze senioren wordt ondernomen, zowel landelijk, nu samen met de PCOB, maar ook lokaal. Ook in bijna elke gemeente zijn immers de lokale afdelingen op velerlei terreinen actief.
Wij zijn het helemaal eens met de stelling van de Unie KBO. Ook in
Ede zetten wij elk jaar weer ons beste beentje voor en vooral dankzij onze vrijwilligers in de commissie Ontwikkeling en Ontspanning
zijn we er weer in geslaagd een aantrekkelijk programma van activiteiten voor u samen te stellen. Dit jaarboekje geeft daar blijk van.
Ook verwijzingen naar onze activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en samenwerking, zorg en welzijn, adviezen en
hulp door onze Vrijwillige Ouderen Adviseur, onze belastinginvulhulp etc. vindt u in dit boekje.
Ons activiteitenprogramma is met zorg samengesteld maar wijzigingen en ook aanvullingen in de loop van het jaar kunnen niet
worden uitgesloten. Daarom is het goed ook onze maandelijkse
nieuwsbrief te lezen zodat u van de meest actuele ontwikkelingen
op de hoogte bent.
Tot slot: als u suggesties heeft voor aanvulling van onze activiteiten
tijdens het komende jaar, schroom dan niet om ze aan ons door te
geven. Alle ideeën zijn van harte welkom.
Adri Koch, voorzitter a.i.

Een nieuw verenigingsjaar 2017 biedt zich
aan
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geweest, wil het bestuur
van KBO Ede-Bennekom ook in 2017, het “Jaarboekprogrammaboekje” aan de leden presenteren.
In dit boekje treft u onder meer voor bijna iedere maand een
bijeenkomst aan. Deze bijeenkomsten van onze afdeling
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Omdat de lokale afdeling Ede-Bennekom:
- Aandacht heeft voor “Zorg en Welzijn”
- Iedere maand een activiteit organiseert, zoals een gezellige
bingo, educatieve middag, excursie, lezing met dia’s of power
point presentatie, (bus)reis en een kerstviering met aansluitend een kerstlunch.
- Adviezen geeft bij vragen of problemen met allerlei instanties.
- Kan verwijzen naar hulp bij computerproblemen.
- Hulp geeft bij het invullen van de belastingaangifte
- In samenwerking
met andere instanties computer/tablet
 Persoonlijk advies op maat
cursussen organiseert.
 Beste prijs-kwaliteitverhouding
- Vertegenwoordiging
van uw
belangen in onze eigen ge Vakkundig is
inmeten
en monteren

Inspirerende
showroom
meente via de COSBO en in het WMO-platform of Senioren Altijd maatwerk
raad.
- U in onze gemeente voor hulpvragen terecht kunt bij de
Vrijwillige Ouderenadviseurs,
V A N E WzijIhelpen
J K u gratis de weg te
ZONWERING
ROLLUIKEN

RAAMDECORATIE
TERRAS-

OVERKAPPINGEN
HORREN

Morsestraat 22, 6716 AH EDE - (0318) 64 33 76 - welkom@vanewijk-zonwering.nl
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De geplande activiteiten van KBO
Ede-Bennekom in 2017
Woensdag 4 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
Het nieuwe jaar willen wij beginnen met u de gelegenheid te
geven om elkaar een gezond, hoopvol en vredig Nieuwjaar
2017 toe te wensen.
Woensdag 18 januari :Belangrijke informatiebijeenkomst
o.l.v. Douwe Ettema over de vele veranderingen die vanaf
januari 2017 gelden voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Woensdag 15 februari : Voorlichtingsmiddag over de Oud
Katholieke kerk in Nederland en Wereldgebedsdag door
ons lid Mary-Ann Borggreve.
Woensdag 15 maart: Ledenvergadering KBO EdeBennekom
Woensdag 19 april: Workshop Indonesische keuken (max. 8
personen) o.l.v. Jules van Slooten en daarna diner om 18.30
uur tot max. 50 personen in Buurthuis “De Meerpaal”.
Woensdag 17 mei : Powerpoint presentatie door Dick van
Houwelingen (IVN Otterlo) met als thema “Het wonderlijke
leven van de honingbij”.
Dinsdag 6 juni: Jaarlijkse Busreis. Gedacht wordt aan een
reis naar Rotterdam (haven, Maritiem museum etc.) of een
bootexcursie Rotterdam – Kinderdijk (bekend van zijn 19 molens)
Woensdag 21 juni : Een “Ontspanningsmiddag” met goochelaar Bertus Korver.
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Woensdag 20 september: Bingomiddag o.l.v. Beer Radstaat
Woensdag 18 oktober : nog geen invulling
Woensdag 15 november : nog geen invulling

Optie activiteiten :
16 augustus: bijeenkomst 80- en 90 jarigen met het “Duo
Ginger”.
29 of 30 november : vrijwilligersavond
20, 21 of 22 december :kerstviering/kerstlunch
Dagje uit met “Samen Uit”.
“Samen Uit” wordt georganiseerd door een zelfstandige
groep vrijwilligers, waarbij Malkander een faciliterende
rol vervult.
Stadswandeling/Rondleiding Ede. Programma wordt
samengesteld in overleg met de coördinator.
Dagexcursie naar Kijk- en Wandeltuin Klein Boskoop
in Stroe
Dagexcursie naar Bijenstal in Otterlo naar aanleiding
van presentatie van Dick van Houwelingen op woensdag 17 mei 2017.
Commissie O & O (Ontwikkeling en Ontspanning)

Coördinator :
Fred Deuning
Geassisteerd door: Bep Radstaat,
Doortje v.d. Put,
Kees Huikeshoven,
Ria Kastelein,
Sylvia Jorissen en
Thea Arts

Werkgroep/commissie: “Samen uit eten”
Onder leiding van: Henny Jansen en Beer Radstaat ( 06 –
10 51 43 28)
7

Belangrijk!! Melding verhuizing, overlijden KBOlid.
Graag willen wij u erop attenderen dat het belangrijk
is dat uw partner en/of familie de verhuizing en het
overlijden van een KBO-lid zo spoedig mogelijk
meldt bij het secretariaat.
Dit allereerst omdat bij verhuizing de adresgegevens
veranderen en het lidmaatschap bij overlijden dan
(uiteraard) automatisch eindigt maar ook om ongewenste/pijnlijke situaties te voorkomen.
Is uw familie op de hoogte van uw KBO lidmaatschap?
Geef dit aan hen door of vermeld het in uw administratie.
Melden van ziekte en/of gewenst bezoek.
Weet u een KBO-lid dat ziek is of anderszins hulp
nodig heeft.
Zo ja, graag contact opnemen met onze coördinator
Greet Groeneveld (zie blz.11). Na uw melding zal ze
contact opnemen en een afspraak maken met het
desbetreffende KBO-lid.
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Is zelf koken niet meer mogelijk
of lastig?
Wat als er door ziekte, na
een ziekenhuisopname of
andere omstandigheden er
een (tijdelijke) situatie ontstaat dat zelf koken of boodschappen doen niet meer
goed mogelijk is?

Dan is het goed om te weten
dat er alternatieven zijn.
De vrijwilligers van Stichting
Maaltijdservice Rijn en IJssel
bezorgen uw koelversmaaltijden graag bij u aan huis.
U heeft een ruime keuze uit
soepen, salades, nagerechten en 75 maaltijden inclusief zoutarme, gemalen en gluten- & lactosevrije maaltijden.
U bereidt de maaltijden eenvoudig in de magnetron (gratis in
bruikleen).

Maak direct kennis en bestel een proefpakket
u ontvangt dan 5 maaltijden voor € 17,55.
Bel: 0314 – 32 32 32 of ga naar onze website

www.maaltijdservicerijnenijssel.nl
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Het Bestuur
Voorzitter

Vakant

Secretaris
Adri Koch,
0318 65 03 68
adri.koch@planet.nl

2e Secretaris
Bertus Damman,
0318 63 77 00
a.damman1@upcmail.nl

Penningmeester
Wim Reimink,
0318 63 48 03
j.reimink4@upcmail.nl

2e Penningmeester
Annelies Tax-Tames,
0318 61 77 93
ataxtames@gmail.com
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Bestuurslid O & O
Fred Deuning,
0318 63 93 81
jefdeuning22745@freeler.nl

**************************************************
Ledenadministratie
Charles Slangen,
0318 66 88 85
charles.slangen@upcmail.nl
Pastoraal adviseur
Hans Lucassen,
0318 65 22 55
hanslucassen@hotmail.com

Zorg en Welzijn
Greet Groeneveld,
0318 61 31 56
gjmgroeneveld@planet.nl

Coördinator bezorgers Nestor
en Nieuwsbrief
Beer Radstaat,
Veenderweg 197 E
6713 AG Ede tel: 0318 63 29 92
g.radstaat@hotmail.com
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LAAPCOMFORT

S
NU OOK 250m2

Verlengde
Maanderweg 63 Ede
0318 - 650185
www.vanginkelede.nl
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Hulp bij het invullen van uw belastingformulieren
Coördinator: Douwe Ettema
Naast coördinator is hij zelf ook invulhulp.
U kunt contact opnemen met de coördinator.
Tel: 0318 64 58 31 of 06 55 90 06 46
E-mail: ettema.douwe@gmail.com
De invulhulpen zijn: Hans van der Laan, Vilma
Schellenberg, Leo van de Kleij en Herman van den
Akker.
Vilma Schellenberg neemt alleen nog aanvragen van
huidige bestaande klanten aan.
Deze hulp is alleen bedoeld voor leden met AOW
en een klein pensioen.
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Belangenbehartiging en samenwerking
1

COSBO Ede
In het COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen) is onze KBO afdeling als volgt vertegenwoordigd:
- Besturenoverleg:
Adri Koch.
- Secretaris
Gerard Ogink

tel: 0318 63 03 58

- Vrijwillig Ouderenadviseur
Frans Bik
tel: 0318 84 29 92

EWARE
In de loop van 2012 is geleidelijk een samenwerkingsverband ontstaan met onze buurafdelingen
Wageningen en Renkum.
Dit noemen we EWARE (Ede, Wageningen, Renkum)
De samenwerking betreft vooral afstemming van beleid.
U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een gezamenlijk
standpunt over zaken die KBO- Gelderland betreffen.
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Kent u ons al?

In onze winkel vindt u op 1000 m2
alles op het gebied van TV, audio, was,-droogmachines, koelkasten, stofzuigers, electra, tuinartikelen, schildersbenodigdheden
en gereedschap .Kortom te veel om op te noemen.
Ons deskundig personeel heeft alle kennis in huis om u van goed
advies te voorzien. Tevens kunnen wij de door u aangeschafte
apparatuur vakkundig voor u installeren.
Kom naar onze winkel en overtuig u zelf van de kwaliteit van
Verkerk BV
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Lid worden van de KBO???
Heel veel senioren willen een steentje bijdragen aan een
goed reilen en zeilen van onze samenleving.
Dat kan op diverse wijzen, onder meer door lid te worden van
de KBO afdeling Ede-Bennekom.
Onze afdeling telt momenteel ongeveer 590 leden en graag
willen wij u aansporen uw familieleden, buren en kennissen
ook lid te maken.

Waarom KBO ??
Omdat de landelijke Unie KBO:
- De grootste organisatie is voor de belangenbehartiging van
de senioren in Nederland met in totaal 190.000 leden, waarvan 34.000 in onze provincie Gelderland.
- De Unie KBO een vereniging is met ruim 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en
lokaal de belangen van senioren behartigen. Het landelijke
bureau van de Unie KBO komt op voor de belangen van senioren bij regering en Tweede Kamer en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie.
- Haar stem op allerlei plaatsen wordt gehoord, gevraagd en
ongevraagd.
- Invloed heeft, zowel landelijk als provinciaal en lokaal.
- Actief is bij alle politieke partijen.
- Zich inzet voor senioren die het minder goed hebben.
- Zich richt op de onderwerpen Gezondheid & Zorg, Sociaal
Economische Zaken, Wonen & Mobiliteit en Identiteit & Zingeving.
- Leden het maandblad Nestor cadeau krijgen met bijgevoegd de maandelijkse Nieuwsbrief van de lokale afdeling en
16

vier keer per jaar een Gelders katern in de Nestor met daarin
speciale aanbiedingen en activiteiten in de provincie.
- Aantrekkelijke kortingsacties heeft op: collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ, rijbewijskeuring en energietarieven van KBO Energiecollectief.
- Beschikt over een Servicelijn. Hier kunt u terecht met al uw
vragen over wonen, zorg, gezondheid maar ook voor juridische zaken.
- Samenwerkt met diverse organisaties, zoals de LOC
(Landelijke Organisatie van Cliëntenraden), LOCOV
(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken,
PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond) en nog veel
andere organisaties.
Voor meer info: zie www.uniekbo.nl
Omdat de lokale afdeling Ede-Bennekom:
- Aandacht heeft voor “Zorg en Welzijn”
- Iedere maand een activiteit organiseert, zoals een gezellige
bingo, educatieve middag, excursie, lezing met dia’s of power
point presentatie, (bus)reis en een kerstviering met aansluitend een kerstlunch.
- Adviezen geeft bij vragen of problemen met allerlei instanties.
- Kan verwijzen naar hulp bij computerproblemen.
- Hulp geeft bij het invullen van de belastingaangifte
- In samenwerking met andere instanties computer/tablet
cursussen organiseert.
- Vertegenwoordiging is van uw belangen in onze eigen gemeente via de COSBO en in het WMO-platform of Seniorenraad.
- U in onze gemeente voor hulpvragen terecht kunt bij de
Vrijwillige Ouderenadviseurs, zij helpen u gratis de weg te

17

vinden op het gebied van bijvoorbeeld de WMO.
- Een bescheiden
contributie
vraagt. de WMO.
vinden
op het gebied
van bijvoorbeeld
Tal van
interessante
mogelijkheden
- Een
bescheiden
contributie
vraagt. biedt om ook zelf als
aan de slag te
gaan; laat uwbiedt
talent
niet
verloren
-vrijwilliger
Tal van interessante
mogelijkheden
om
ook
zelf als
gaan
en
blijf
actief!
Er
is
voor
elk
wat
wils.
vrijwilliger aan de slag te gaan; laat uw talent niet verloren
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De contributie bedraagt per 1 januari 2016:
* 37,00
euro voor
echtparen
samenwonenden.
De
contributie
bedraagt
per 1 en
januari
2016:
* 21,50
euro
voor
alleenstaanden.
37,00 euro voor echtparen en samenwonenden.
Banknummer
NL02
INGB 0004 176 610 t.g.v. KBO Ede* 21,50
euro voor
alleenstaanden.
*Bennekom.
Banknummer NL02 INGB 0004 176 610 t.g.v. KBO EdeDe contributie voor 2017 wordt in de Ledenvergadering
Bennekom.
op woensdag
maart
2017
vastgesteld.
De
contributie15
voor
2017
wordt
in de Ledenvergadering
op woensdag 15 maart 2017 vastgesteld.
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BALLAST SLAPEN

Al sinds 1957 zijn wij er voor U,
Wij leveren al jaren comfort ledikanten met een aanpasbare hogere instap.
Door de aanpasbaarheid in hoogte kunnen wij altijd de juiste instaphoogte voor u
vinden zodat u veilig in- en uit bed kunt komen.
Een elektrisch verstelbare bodem die u helpt bij het opstaan of bij het lezen in
bed kan daar desgewenst in worden geplaatst.
Indien de nood voor hulp aan het bed groter wordt hebben wij voor u ook een
uitgebreide collectie zorg-bedden, die naast een elektrische hoofd- en voet
verstelling ook de mogelijkheid bieden om elektrisch in hoogte versteld te
worden.
Als u niet in de gelegenheid bent om bij ons langs te komen, kunnen wij ook op
afspraak bij u langs komen.
Zo kunnen wij ter plaatse samen bekijken wat de mogelijkheden zijn en kunnen
wij u een vrijblijvend passend advies verlenen.

Arnhemseweg 6
6711HA EDE
ballastslapen.nl
0318 - 610091

