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Uiterlijke inleverdatum
21 november 2016

Van het bestuur
Melding overlijden/verhuizing
Graag willen wij u erop attenderen dat het belangrijk is dat uw
partner en/of familie de verhuizing of 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 het aan hen door of vermeld het in uw administratie.
Melden van ziekte en/of behoefte aan een bezoekje:
Weet u een KBO-lid die ziek is of behoefte heeft aan een bezoekje.
Zo ja, graag contact opnemen met onze coördinator Greet
Groeneveld of met Otto Dijkstra (VOA).
Na uw melding zal ze met u contact opnemen en een afspraak maken met het betreffende KBO-lid.
*********************************
Vacature redactiecommissie Nieuwsbrief KBO EdeBennekom
Binnenkort gaat Joop Niese afscheid nemen van ons als redacteur van onze nieuwsbrief. Wij zijn hem zeer erkentelijk
voor de vele jaren dat hij zorg droeg voor de layout en het
drukken van onze Nieuwsbrief en bedanken hem alvast van
harte voor het vele werk en de grote toewijding waarmee hij
als vrijwillige redacteur alles verzorgde.
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Als gevolg hiervan hebben wij dringend behoefte aan uitbreiding van onze redactiecommissie en doen graag een beroep
op iedereen die een bijdrage wil leveren aan de inhoud en
opmaak van onze nieuwsbrief. Als u interesse heeft, zijn Joop
Niese (tel.nr. 0318 62 54 30) of Bertus Damman (tel.nr.
0318 63 77 00) van de redactiecommissie gaarne bereid u
nader te informeren.
Adri Koch
Voorzitter a.i.
*********************************

50 Plus Panelleden gevraagd voor discussie over
brandveiligheid
Als Brandweer Gelderland-Midden ontplooien we activiteiten
om de brandveiligheid bij ouderen te verbeteren. Denk daarbij
aan voorlichtingsbijeenkomsten, ontruimingsoefeningen,
woonbeurzen en dergelijke.
Daarvoor houden we presentaties en stellen we
voorlichtingsmaterialen op. En dat doen we met een bepaald
beeld van ouderen. De vraag is natuurlijk of dat beeld correct
is.
Daarom willen we graag een panel van, liefst kritische,
ouderen samenstellen waarmee wij eens mee kunnen praten
over brandveiligheid en onze inspanningen op dat gebied.
Dus in plaats van praten OVER, praten MET. En als dat
wederzijds bevalt, kunnen we het panel wellicht een meer
structureel karakter geven.
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We zijn op zoek naar ca. 10 á 12 mensen. De bedoeling is
om in de tweede helft van november iedereen uit te nodigen
voor een bijeenkomst op de kazerne Arnhem om met een
kritische blik te kijken en luisteren naar onze uitingen.
Wie heeft interesse lid te worden van dit nieuw te vormen
panel?
Voor meer informatie bel of mail mij:
Henk Jongen
Specialist Risico’s en Veiligheid
T: 088 – 355 5044
Email: Henk.Jongen@vggm.nl
Website: www.brandweer.nl/gm
*********************************

Van de pastor
November
In de maand november, wanneer de laatste bladeren
vallen en de natuur aan het afsterven is, gedenken wij onze
doden. Bij miljarden dwarrelen de bladeren langs de wegen.
's Avonds wordt het mistig, het begint te miezeren. Bomen en
struiken worden kaal, de koeien zijn op stal gegaan. Wij kleden ons wat warmer aan. In onze huizen gaat de thermostaat
wat hoger. We gaan met z'n allen als het ware weer de nachtschuit in. Het wordt al vroeg donker. De klok is weer een uur
terug gezet. Er hangt een soort rouwstemming over de natuur
en het sluipt de gemoedsrust van mensen binnen.
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Novembermaand, maand om te herdenken. In de loop van
ons leven heeft ieder van ons afscheid moeten nemen van
mensen die je zo nabij waren en vaak nog zijn. Hun graven
zullen wij op 2 november zegenen, en in gedachten ook de
andere plekken waar onze geliefde doden zijn begraven of
gecremeerd. Hun namen willen wij niet vergeten. We hebben
afscheid van ze genomen. Van de een na 'n lang ziekbed,
van de ander was het niet eens mogelijk om een hand ten afscheid te drukken. Ook in uw eigen omgeving, in uw eigen
familie, zijn door de dood mensen weer genadeloos onderuit
gehaald, velen zelfs uit de lucht geschoten of op de Middellandse Zee als vluchtelingen verdronken.
En de meest wezenlijke vraag die ons bezighoudt is de vraag:
waar zijn (zoals iemand eens zei) al die kleine vogeltjes gebleven?’ Die kleine menselijke vogels die voor ons een vertrouwde naam en een vertrouwd gezicht hebben gekregen?
De meeste mensen willen zo dolgraag leven, ze zijn verdwenen in de duisternis van de dood. Waar zijn ze gebleven, onze lieve doden? De dood van een geliefde betekent het einde
van een mens, zoals we hem of haar hebben gekend en bemind. Waar zijn ze gebleven? In de handen van de levende
God? Maar onze menselijke ervaring leert ons dat de dood
elke draad naar de toekomst doorsnijdt. Daarom schopt de
dood van een geliefd mens je leven danig in de war, is soms
het begin van een lange onwezenlijke nachtmerrie. Je voelt je
alleen en in de steek gelaten.
Je zou het wel willen uitschreeuwen van verdriet. Wanneer
komt er nu eens een einde aan die bange droom? Maar wat
blijft is een herinnering die vervaagt. Een mens begraven in
de donkere aarde, of als as en stof, weggewaaid op de vleugels van de wind. “Waar is dat kleine vogeltje naar toe gegaan?” Waar zijn onze doden gebleven? Een nuchter Hollands spreekwoord zegt: ‘dat weten we niet, want niemand is
er uit de dood opgestaan om ons dat te vertellen!’ Niemand?
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Het Evangelie vertelt over een mens van Godswege die de
dood voorgoed te niet heeft gedaan.
Één mens kwam terug om te vertellen wat er met ons mensen gebeurt achter de horizon. En gemakkelijk praten had Hij
niet, want Zéef is Hij de menselijke weg gegaan van dood en
ondergang. Ook Hij moest over die onmogelijke drempel
heen. Met bloed en zweet op zijn voorhoofd: ‘Vader, indien
het mogelijk is, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan,
maar, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’ Gods hemel
groeit, waar mensen gelouterd zijn, de pijn voorbij, de tranen
gedroogd, de moed hervonden. Zij groeit waar mensen elkaar
verhalen vertellen, ter herinnering, ter bemoediging. Er is een
psalm die zingt “ Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij
bloeien als bloemen in het open veld. Dan waait de wind, en
ze zijn verdwenen…” Is alles dan voorbij, over? Maar, de
psalm gaat verder, onze hoop tegemoet: “maar duren zal de
liefde van God, voor allen die Zijn verbond bewaren, Zijn
woord behartigen en het volbrengen!”
pastor H. Lucassen
*********************************

Van de commissie O & O
Dag en datum: woensdag 16 november
Tijd : van 14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open 13.45 uur)
Lezing door onze Pastoraal Adviseur Hans Lucassen met het
thema:
“Ouder worden, maar: hebben we het wel goed gedaan?”
Locatie: in de zaal van het appartementencomplex “De
Bosroos”, hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg.
De ingang is aan de Rozenlaan.
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U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen in de omgeving van het appartementencomplex.
Als vervolg op de middagen die we in de afgelopen seizoenen als KBO hebben georganiseerd, zal pastor Hans Lucassen ook dit seizoen een gespreksmiddag houden rondom het
bovengenoemde thema. Ooit vergeleek Godfried Bomans de
geloofstraditie met een kistje dat van generatie op generatie
eerbiedig werd doorgegeven, zonder dat iemand ooit de deksel opende, of durfde te openen om te kijken wat er inzat. En
toen dat eindelijk gebeurde, bleek het kistje “leeg” te zijn.
Alhoewel, zo erg zal het niet zijn. Wel is het zo dat gelovigen
zich hun traditie eigen moeten maken. En dat was, zeker voor
katholieken, niet altijd makkelijk. Nu de vanzelfsprekendheid
van “wij zijn toch gewoon katholiek” min of meer verdwenen
is, wordt gaandeweg duidelijk dat geloven vooral iets is van
persoonlijk doorleven en voorleven… En wat levert dat op?
Heeft het wat opgeleverd, voor uzelf, voor uw kinderen? Hoe
dan ook: de vraag “hebben we het wel goed gedaan?” is in
een tijd van verandering en ontkerkelijking een vraag die je
behoorlijk bezig kan houden. En: hoe kan ik mijn weg daarin
vinden en desondanks toch zelf blijven groeien in geloof? Het
is goed, prettig om er met elkaar over in gesprek te gaan?
Wat zijn uw ervaringen, vragen, twijfels……….
Uitnodiging Kerstviering en Kerstlunch
Via het bijgevoegde inschrijfformulier, bent u van harte
uitgenodigd voor de kerstviering en de kerstlunch op
Woensdag 21 december.
Als u wilt deelnemen aan de kerstlunch is het noodzakelijk
dat u zich, voor maandag 5 december opgeeft via de aanmeldingsstrook of een mailbericht stuurt naar
Annelies Tax-Tames. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage
(€ 15,00 p.p.) vóór maandag 12 december over te maken op
rekening:
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NL02 INGB 0004176610 t.n.v. KBO voor senioren afdeling
Ede/Bennekom.
Gezien het jaarlijks grote aantal deelnemers willen wij u er op
attent maken dat de kerstlunch in eerste instantie is bedoeld
voor onze leden.
Fred Deuning
*********************************

Belangenbehartiging Van de COSBO
Thuisondersteuning
Hulp

vervangt

Huishoudelijke

Donderdag 29 september besloot de gemeenteraad dat huishoudelijk hulp door de gemeente vanuit de WMO vanaf 1 januari
2016 anders wordt georganiseerd.
Vanaf dan heet huishoudelijke hulp thuisondersteuning en dat betekent meer dan een andere naam alleen.
Met thuisondersteuning krijgt u maximaal 3 uur hulp per week. U
kunt hiervoor in aanmerking komen als u door een aantoonbare
lichamelijke beperking het huishouden niet zelf meer kunt doen en
ook niet aan een huisgenoot kunt overlaten. De zorgaanbieder, zoals Opella, oordeelt met een lichte toets of u hiervoor in aanmerking komt.
Wat er gedaan wordt in die tijd bepaalt u in overleg met de hulp
zelf; u bent de opdrachtgever.
Verder mag de hulp straks ook aangeven als het slechter met u
gaat waardoor u bijvoorbeeld aanvullende hulp nodig hebt. Dat
heet de signaleringsfunctie van de medewerker. De hulp is goed op
de hoogte waar u terecht kunt voor het doen van kleine technische
dingen in uw huis.
Bij thuisondersteuning is de hulp dus niet meer strikt gebonden aan
een werklijstje.
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Als u alleen thuisondersteuning krijgt heet dat straks een Algemene
Voorziening. Dat kan een simpel woord zijn, maar het betekent juridisch wel wat. Positief is dat voor de bepaling van de eigen bijdrage het eigen vermogen niet mee telt. Een nadeel is dat u geen bezwaar kunt maken als u niet in aanmerking komt voor deze hulp.
Bezwaar maken kan dan alleen via een omweg door in een maatwerkgesprek een maatwerk voorziening aan te vragen.
Als u thuisondersteuning krijgt dan is het bedrag dat u per uur moet
betalen alleen afhankelijk van uw inkomen. U betaalt € 15,00 per
uur als uw inkomen meer is dan 180% van het minimum inkomen;
€ 12,50 per uur als dat tussen 150 en 180% van het minimum is en
€ 10,00 per uur bij een inkomen tussen 120 en 150 % van het minimum. Is uw inkomen minder dan 120 % van het minimum, of als u
meerdere vormen van ondersteuning krijgt, dan valt u onder maatwerk zoals dat op dit moment is geregeld. En ook als u ouder bent
dan 80 jaar krijgt u in principe maatwerk. Maar let wel, ook bij maatwerk worden huishoudelijke hulp 1 en 2 vervangen door het nieuwe
systeem van thuisondersteuning. Hierbij wordt het aantal uren dus
in overleg met u als maatwerk geleverd.
Standpunt van de ouderenbonden:
COSBO, als koepel van de bonden van ouderen, is blij met de verbreding van huishoudelijke hulp naar thuisondersteuning. Wij zijn
ook blij met het aantal van 3 uur/week.
We vinden de weg er naar toe wel erg ingewikkeld. Wanneer geldt
een Algemene Voorziening en wanneer Maatwerk.? Het is jammer
dat je niet in bezwaar kunt gaan tegen een afwijzing voor deze Algemene Voorziening. Een lichte toets door de zorgverlener op een
aantoonbare lichamelijke beperking vinden we heel erg vaag; dat
moet zeker nog nader worden ingevuld. Evenals hoe en bij wie u
de thuisondersteuning aanvraagt.
Dus heeft het COSBO aan de gemeenteraad gevraagd om daarin
meer duidelijkheid te geven.
De gemeenteraad heeft in een zogenaamd technisch overleg tal
van vragen gesteld aan de wethouder. We vinden het raar dat die
vragen en de antwoorden niet openbaar zijn.
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Uit de antwoorden, die wij desondanks kregen, bleek dat de leeftijdsgrens niet strikt is; mensen van boven de 80 jaar mogen zelf
kiezen. Maar uit die antwoorden bleek niet wat in de praktijk de
“lichte toets” is en ook niet wat een “aantoonbare lichamelijke beperking” is.
Dus vroegen wij de gemeenteraad om de wethouder op te dragen
om dat eerst duidelijk te maken. Wij gaven aan dat COSBO graag
bereid is om daarin mee te denken.
De raadsvergadering zelf op 29 september was vooral onbegrijpelijk. D’66 wilde met andere partijen voorstellen indienen die op onze
vragen ingaan. Maar D’66 begon met het aanvragen van een
schorsing en dat duurde en duurde maar. Verwarring op de publieke tribune, de discussie vond plaats buiten de Raadszaal en na
bijna een uur voerde alleen de VVD het woord en diende voorstellen in. D’66 had verder geen inbreng en werd in de schorsing als
“collegepartij” kennelijk tot de orde geroepen.
De wethouder zei in de beantwoording aan de VVD nog wel dat er
geen grens van 80 jaar zal gelden en dat de gemeente per half jaar
gaat kijken hoeveel er gebruik gemaakt wordt van de regeling. Opeens noemde zij ook het begrip mediation, mogelijk als vervanger
voor het niet in bezwaar kunnen gaan. Ook gaf zij aan dat de regeling nu heel goed moet worden uitgewerkt.
Vervolgens werd door de meerderheid in de Raad van de coalitiepartijen elk voorstel tot aanvulling afgestemd. Het raadsbesluit
werd daarna met de tegenstem van Burgerbelangen door alle partijen aangenomen. Bij de stemming stelde een aantal partijen zoals
ChristenUnie en PvdA dat zij ervan uitgaan dat de wethouder in de
uitwerking belangenorganisaties zoals het COSBO betrekt.
In november/december zal het voorstel verder zijn uitgewerkt en wij
verwachten daarbij dat dan ook die ongrijpbare percentages van
het minimum inkomen in getallen zijn omgezet. In onze nieuwsbrief
zullen wij dan deze belangrijke verandering in de huishoudelijke
ondersteuning verder toelichten.
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Overige informatie
Uit de Nieuwsbrief Mantelzorg van Malkander:
Theatervoorstelling voor mantelzorgers op 8 november
Op 8 november organiseert Malkander in Cultura een theatervoorstelling met Hester Macrander: “Het zijn de Kleine dingen”.
Deze voorstelling is gratis voor mantelzorgers, die ook één
persoon (kosteloos) mee mogen nemen. Dit mag natuurlijk
zijn degene zijn voor wie u zorgt, maar mag ook een vriend
(in) zijn. Malkander wil graag mantelzorgers in het zonnetje
zetten en hen hiermee een ontspannen avondje uit bezorgen.
Uiteraard met hapje en drankje.`
Aanmelden kan via www.malkander-ede.nl , info@malkander-ede.nl of via 0318-208080. U bent welkom
van 19.30 tot 22.00 uur.
.
*********************************
Alzheimer Trefpunt Ede
De Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor
mensen met alzheimer en hun dierbaren. Een van de regionale trefpunten is gevestigd in het woon- zorg- en dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3 in Ede. Op 27 oktober a.s is
er op deze locatie een bijeenkomst over “Rechtsbescherming
en dementie” en op 17 november a.s. over “Dagbesteding en
huiskamerprojecten” . De bijeenkomsten vangen aan om
19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De toegang is gratis.
Voor nadere informatie: www.alzheimer-Nederland.nl. U kunt
ook bellen met mv. van den Berg, tel.06-55070703 of mv. van
Uffelen, tel 0318-689999.
*********************************
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Het maatwerkgesprek
We willen graag dat alle inwoners van de gemeente Ede kunnen meedoen. Als dit u niet goed lukt, kunt u dit aangeven. Dat
kan bij de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het
sociaal team. Als er niet meteen een antwoord op uw vraag
mogelijk is, krijgt u een maatwerkgesprek, waarin we samen
met u naar een oplossing zoeken. U leest in dit informatieblad
meer
over het maatwerkgesprek.
Waar stelt u uw vragen?
Gemeente Ede
Als u vragen heeft over meedoen in de samenleving, kunt u contact
opnemen met de gemeente Ede. Denkt u aan vragen over welzijn,
zorg, werk, inkomen of schuldhulpverlening.
Opgroeien en opvoeden: Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor vragen over opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt hen bijvoorbeeld vragen stellen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of
drukke kinderen. Het CJG helpt u ook graag verder met vragen
over seksualiteit, zwangerschap, echtscheiding en puberteit.
Meerdere problemen: sociaal team
U kunt bij het sociaal team in uw wijk terecht als u vragen of problemen heeft op verschillende onderwerpen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld
op het gebied van relaties, huisvesting, psychische en/of lichamelijke gezondheid, opvoeding en financiën.
Wat is een maatwerkgesprek?
Als er niet meteen een antwoord op uw vraag mogelijk is, dan volgt
er een maat-werkgesprek. Dit persoonlijk gesprek heeft u met een
medewerker van de gemeente, het CJG of het sociaal team. In het
gesprek zoeken we samen naar een antwoord of een oplossing.
Voorbeelden van onderwerpen voor een maatwerkgesprek:
•
Uw woonsituatie;
•
Huishouden en persoonlijke verzorging;
•
Vervoer/verplaatsen in huis en buiten het huis;
•
Sociale contacten;
•
Dagbesteding en vrijwilligerswerk;
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•

Financiële situatie.

Waarom een maatwerkgesprek?
In het maatwerkgesprek zoekt onze medewerker samen met u naar
een passende oplossing voor uw vragen en de situatie waarin u
zich bevindt. We bespreken dan wat u zelf kunt en of bijvoorbeeld
familieleden, buren of vrienden u kunnen helpen. Ook bepalen we
of er professionele ondersteuning of een andere voorziening nodig
is en informeren we u over de kosten hiervan.
Waar vindt het gesprek plaats?
Dat ligt aan uw vraag. Meestal bij u thuis, maar het kan ook in het
raadhuis.
Hoe lang duurt het gesprek?
Een maatwerkgesprek duurt ongeveer één tot anderhalf uur.
Hoe bereidt u zich voor op een maatwerkgesprek?
Neem iemand mee!
Het is aan te raden iemand mee te nemen naar het gesprek. Dat
kan iemand zijn uit uw omgeving die u vertrouwt en die uw situatie
goed kent. Bijvoorbeeld een
vriend/kennis, een familielid of mantelzorger. U kunt ook om een
onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis en wordt in Ede geboden vanuit de organisatie
MEE. Het telefoonnummer van MEE is
055 - 526 92 00. U vindt MEE op: mee-veluwe-ijsseloevers.nl.
Als u ouder bent dan 50 jaar dan kunnen de bonden van ouderen u
helpen. De hiervoor opgeleide vrijwillige ouderenadviseurs van
PCOB en KBO helpen u graag (contact via email:
ede.voas@gmail.com). Ook andere elangenorganisaties
kunnen u hierbij mogelijk van dienst zijn.
Het is belangrijk dat u het gesprek goed voorbereidt.
Denkt u bij de voorbereiding van het gesprek na over:
•
Wat wil ik bereiken met het gesprek?
•
Wat kan een oplossing voor mijn vraag zijn?
•
Wat kan ik zelf doen om die oplossing mogelijk te maken?
•
Wie uit mijn omgeving kan mij daarbij helpen?
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U kunt gebruik maken van de Sociale Kaart Ede (socialekaart.ede.nl).
De Sociale kaart biedt passende informatie en mogelijke oplossingen
bij uw vraag.
Daarnaast wijst het de weg naar ondersteuning en diensten vanuit
organisaties in uw directe woonomgeving.
Na het gesprek
Van het gesprek maken we een Plan van Aanpak. Hierin staan de
oplossingen die met u zijn besproken. Wij sturen u dit plan meestal
binnen tien werkdagen toe. Het Plan van aanpak wordt eventueel opgevolgd door een besluit. Hierin staat welke ondersteuning of voorzieningen vanuit de WMO aan u worden toegekend.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum
van de gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318.

*********************************
Bingomiddag Opening seizen 2016-2017 op
woensdagmiddag 21 sept. 2016
in het gebouw De Bosroos
Wij werden welkom geheten door Kees Huiskeshoven, die

meteen het woord gaf aan Beer Radstaat voor de verdere voortgang
van de middag, want Beer was de aangewezen persoon voor het leiden van deze jaarlijkse bingo.
Aanwezig waren 34 personen of anders gezegd: “een goed gevulde
zaal”.
Dit keer werden geen bingokaarten rondgedeeld, doch bingo plankjes
voorzien van schuifjes.
Een heel handig en mooi systeem, omdat per speelronde steeds van
hetzelfde plankje gebruik kon worden gemaakt.
Voor en na de pauze werden er 4 speelrondes per keer gespeeld.Totaal dus 8 rondes.
Eerst werd gespeeld om één compleet rijtje en vervolgens om twee
met daarna voor een volle kaart.
Sommige gelukkigen (Wil de Graaf en Anne Marie Luiten) mochten
zelfs meerdere malen een prijsje komen afhalen. Tijdens de pauze
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werden wij door de dames van O&O weer voorzien van diverse
consumpties en lekkere hapjes.
Omstreeks 15.45 uur werd deze bingomiddag afgesloten met een
dankwoord door Kees.
En natuurlijk ook veel dank aan O&O voor de goede organisatie en
verzorging.
Bep Reimink

*********************************

Vraag en Aanbod
Ik heb een grote stapel gekleurd papier (A4-formaat) om
kaarten van te maken. Wie wil dit hebben.
mevr. W.P. de Graaf-Ross tel. 637511
groeten

Welkom nieuwe leden
Dhr. C. van Velsen, v. Okeghemlaan 4, 6711 EC, Ede
Mevr. H. Fielt, Valkenier 17, 6713 RC, Ede
Mevr. G. Boom, Schaapsweg 64, 6712 CG, Ede
Dhr L. Kuijpers, Akeleilaan 6, 6713 HX, Ede
Adreswijziging per 22-09-2016:
A.M.M. Verboom-Schmieding, Edeseweg 32B, 6721 JX,
Bennekom (oud adres: Hullenberglaan 23 Bennekom)
*********************************
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