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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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VAN HET BESTUUR 
 
Voor u ligt alweer het eerste exemplaar van ‘De Kijker’ van 2019. Er zullen er dit 
jaar nog negen volgen. Wij kunnen u deze weer gratis aanbieden omdat veel 
ondernemers en organisaties hebben toegezegd een advertentie te willen 
plaatsen. Hierdoor kunnen wij zorgen dat u wordt voorzien van interessante 
informatie. Wij raden u aan de advertenties goed na te kijken en in overweging te 
nemen om bij hen als klant langs te gaan. 
 
Door de bijdragen van ‘De vrienden van Senioren Collectief’, hebben wij dit jaar 
onze vrijwilligers een nieuwjaarsbijeenkomst kunnen aanbieden. Tijdens deze 
gelegenheid stelde de voorzitter dat de vrijwilligers zich niet alleen inzetten om 
bepaalde activiteiten te doen en te regelen maar dat zij als het ware de stichting 
‘dragen’ en op die manier de ambassadeurs van de Stichting zijn. Door hun 
enthousiasme en gedrevenheid zijn zij onontbeerlijk voor een organisatie als deze, 
waar het motto geldt: VOOR EN DOOR SENIOREN VAN CULEMBORG.  
 
Wij danken de vrijwilligers voor hun inzet en 
belangeloze medewerking en wensen hen en ook u als 
lezer: ONLY GOOD DAYS in 2019. 
 

 
NIEUW BESTUURSLID 
 

Ik ben Rob Doornebal, 71 jaar, getrouwd, twee kinderen met 
vijf kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik het grootste 
deel gewerkt bij een internationale wetenschappelijke 
uitgeverij.  
 
Na mijn pensionering in 2006 ben ik in het bestuur van  
SeniorWeb West-Betuwe gekomen, waar we o.a. les gaven 
aan 50+'ers in windows, tablets en fotobewerking. 
Helaas is SeniorWeb West-Betuwe in 2017 ter ziele gegaan 
omdat er weinig senioren meer waren te vinden die de 
cursussen nog wilden volgen.  

 
In 2006 ben ik ook als vrijwilliger bij de Zonnebloem gekomen, waar ik in 2017 
penningmeester werd. Gezien mijn vrijwilligerswerk heb ik veel met ouderen te 
maken gehad, vandaar mijn interesse in Stichting Senioren Collectief Culemborg, 
waar ik sinds oktober in het bestuur zit.  
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NIEUWS VAN HET REDACTIEFRONT 
Even voorstellen … 
 
Mijn naam is Lijda de Meijer en ik woon sinds 1992, 
samen met mijn man en twee dochters, in Culemborg. 
Ik ben opgegroeid onder de rook van Utrecht maar 
omdat er veel familie in Culemborg woonde, was ik ook 
vaak in Culemborg te vinden.  
Sinds 2010 heb ik onderzoek gedaan naar het leven van 
mijn grootouders en tijdens dit onderzoek leerde ik 
veel van de Culemborgse samenleving over de periode 
voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Van dit 
onderzoek heb ik een boek uitgebracht dat ik zelf heb 
vormgegeven en onder eigen beheer heb uitgegeven.  
 
In juni 2018 benaderde de voorzitter Hennie Smidt mij met de vraag of ik, als 
opvolger van Gerda Keizer, Riet van Hazendonk zou willen ondersteunen bij haar 
werk voor De Kijker. Sinds de zomermaanden ben ik dus betrokken bij het 
samenstellen en vormgeven van De Kijker. 
 
Daarnaast ben ik als coördinator betrokken bij het project ‘Levensverhaal 
Culemborg’, ook een onderdeel van het Senioren Collectief. Momenteel zijn er 
maar liefst twaalf schrijvers bezig om het leven van evenzoveel oudere 
Culemborgers in kaart te brengen. Mocht u meer over dit project willen weten, 
verwijs ik u graag naar onze website: www.levensverhaalculemborg.nl.  
 
TOP THEATER FRANSCHE SCHOOL 
 

FILM: ‘DE WILDE STAD’ OP MAANDAG 11 FEBRUARI  
 
 
Van de makers van de natuurfilms ‘De nieuwe Wildernis’ en 
‘Holland: Natuur in de Delta’ is er nu ‘De Wilde Stad’. Een 
stadse film die de dynamiek van de natuur in een stedelijke 
omgeving laat zien met verassende plotwendingen. 
Bergketens van glas en beton, industriële savannes en 
kilometers rioolbuizen. De stad verdringt of vervangt niet 
de natuur, het is natuur. 
  

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Het is een vroege zondagmorgen. Het belooft een heerlijke dag te worden en ik ga 
te voet op weg om bij familie koffie te gaan drinken. Ik moet door de ‘Vier Dreven’. 
Als ik daar aankom, is de ‘Volenkampen’ nog gehuld in een lichte nevel en ligt er 
dauw op het gras. Op het lange smalle wandelpad, met aan beide kanten de hoge 
bomen, zie ik in de verte een silhouet van een man met naast hem zijn hond. Dit 
plaatje was zo bijzonder, de stilte van de omgeving, de sereniteit van het moment, 
de verbondenheid van mens en dier. Mijn gedachten gaan op de loop. Zou die man 
alleen zijn en zijn hond zijn trouwe metgezel of zou hij thuis iemand hebben die op 
hem wacht? Later kwam ik nog meer mensen tegen, die alleen waren en hun hond 
aan het uitlaten waren. Alleen, maar wel met z´n tweeën, twee maatjes. Een 
trouwe levenspartner die jou niet alleen tot troost kan zijn, maar ook een 
huisgenoot, die afhankelijk van je is, waar je voor moet zorgen. 
 
Ben je depressief of verdrietig dan kan 
hij je met die mooie trouwe ogen tot 
steun zijn. Als je thuiskomt is hij er om 
je te verwelkomen, kwispelend en 
springend laat hij zien dat hij blij is dat 
je er weer bent.  
 
Mijn gedachten worden fantasieën.  Wat zou het mooi zijn als mensen die zich 
eenzaam voelen allemaal een hond of een poes zouden kunnen hebben. Een 
huisdier waar je lief en leed mee kan delen. Veel mensen, die alleen zijn of de 65 
zijn gepasseerd, vinden het problematisch om z´n trouwe viervoeter aan te 
schaffen. Je moet er dag en nacht voor ze zijn, er dagelijks voor zorgen en mee 
uitgaan. Dit kan niet altijd als je alleen woont. Misschien is een hondencrèche of 
‘thuiszorg voor viervoeters’ een idee ? Voor ingeval je ziek bent of enige dagen niet 
voor hem kan zorgen. Een tijdelijke opvang zou geweldig zijn! Misschien zouden 
WMO-gelden beschikbaar kunnen worden gesteld voor hen die extreem eenzaam 
zijn. De kosten van een opvang en dierenarts kan menigeen niet zelf betalen. Zij, 
die alleen zijn en zich eenzaam voelen, kunnen mijns inziens hier heel erg mee 
worden geholpen. Het zijn maar hersenspinsels van mij, die in mij opkwamen op 
die mooie vroege zondagochtend al wandelend door de ‘Vier Dreven’ op weg naar 
de koffie.  
 

H.S. 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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H.S. 



Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘



DE KIJKER FEBRUARI 2019  11 
 

HALVE DAGTOCHT MUSEUM ‘BARON VAN BRAKELL’ EN 
STAMPOTTENBUFFET OP WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 

Via onze gebruikelijke opstaproute (let wel: in de middag deze keer!) vertrekken 
we naar Ommeren. In het streekmuseum ‘Baron van Brakell’ worden we om  
ca. 15.00 u. ontvangen met koffie/thee en gesorteerd gebak. 
Dit museum is gevestigd op het landgoed ‘Den Eng’ in Ommeren en heeft als 
doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe. Dit gebeurt 
aan de hand van een drietal thema’s: 1) Wonen en werken in de Betuwe, 2) 
Streekgeschiedenis en 3) Boerenwagens uit het Rivierengebied.  
Het museum is ontstaan uit een samengaan van het Heemkundigmuseum 
Ommeren, de Historische Kring Kesteren en Omgeving & Arend Datema Instituut 
en het Boerenwagenmuseum Buren. 
Om ca. 17.00 uur vertrekken we uit Ommeren en gaan we in de sfeervolle 
‘Herberg De Engel’ in Dodewaard genieten van een heerlijk stamppottenbuffet 
waarbij er keuze is uit drie soorten stamppot. De drankjes aldaar zijn voor eigen 
rekening. Tussen 19.30 en 20.00 u. arriveert u weer bij uw opstapplaats van  
’s middags. 
Aanmelden:  tot 17 februari, bij voorkeur per e-mail:  

yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier(pag. 21) 
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.  

Kosten: € 35,00 p.p. inclusief 1x koffie/thee en gebak, entree museum 
‘Baron van Brakell’, stamppottenbuffet en busvervoer. 

Betaling:  graag ook vóór 17 februari op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 
t.n.v. SSCC Culemborg.  

Let wel: bij annulering vanaf 24 februari is geen geldrestitutie mogelijk! 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.   14.00:   Garage Streef     
O 2.   14.05:   Betsy Perkweg/Roosje Vos          
O 3.   14.10:   Otto van Rees/Vianense Poort 
O 4.   14.15:   Lalainglaan/hoek Dreef  
O 5..  14.20:   Driestad (bij bushalte)  
O 6.   14.35:   Big Bazar Chopinplein  
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‘BOEKBEZOEK’ VOOR SENIOREN IN CULEMBORG 
 
Voor wie? 
Houdt u van lezen en bent u veel alleen thuis? Zou u het 
fijn vinden om regelmatig contact te hebben met 
iemand, die ook van lezen houdt? Dan is ‘BoekBezoek’ 
iets voor u! Want hetzelfde boek lezen en hierover met 
elkaar in gesprek gaan is een goede manier om deze interesse te delen. 
Hoe werkt ‘BoekBezoek’? 
U wordt voor 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. We houden bij de 
overeenkomst tussen u en de vrijwilliger vooral rekening met gelijke interesses, 
met name in boekenvoorkeur. Onderwerp van gesprek tijdens de huisbezoeken is 
uw gedeelde passie: het boek! Samen spreekt u af hoe vaak de bezoeken zullen 
plaatsvinden. Gedurende de tijd dat u verbonden bent aan ‘BoekBezoek’ krijgt u 
een gratis abonnement van de Bibliotheek! ‘BoekBezoek’ kunt u beschouwen als 
een leesclub, maar dan met z’n tweeën! Tweemaal per jaar organiseren wij een 
gezellige bijeenkomst voor alle deelnemers van ‘BoekBezoek’.  
Interesse?  
Wilt u deelnemen of ontvangt u graag meer informatie? Of heeft u interesse om 
vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met: Lucia van Dam tel. 0345 515227 
of e-mail: lvandam@elkwelzijn.nl 
 
NIEUW INITIATIEF: BEWEEGPROGRAMMA  
 
Op 1 november 2018 is een mooi nieuw initiatief van start gegaan. Sibke, een 
wekelijks kosteloos beweegprogramma, waarbij ouderen uit Culemborg samen 
met kinderen van de kinderopvang SKPC onder begeleiding spelenderwijs 
bewegen.  
Samen met Wethouder Buwalda is een groep ouderen aan de slag gegaan. Het 
project is mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente voor ‘Culemborg 
gezond en in beweging’. Het is met name voor ouderen die zich wat eenzamer 
voelen, minder tot bewegen komen en zin hebben om op een ongedwongen 
manier toch weer wat meer buiten te komen. 
 
De eerste keren heeft een aantal ouderen samen met de kinderen met plezier 
buiten geoefend.   
 
Wanneer: elke donderdag om 14.00 uur. 
Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij  
Claudia Hartman (SKPC) tel. 06 45264368 of per email: hartman@skpc.nl. 

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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‘BOEKBEZOEK’ VOOR SENIOREN IN CULEMBORG 
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manier toch weer wat meer buiten te komen. 
 
De eerste keren heeft een aantal ouderen samen met de kinderen met plezier 
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NIEUWE RUBRIEK: MET PENSIOEN EN TOEN……..  
 
Veel mensen vullen hun dagen na het pensioen heel anders in dan daarvoor. 
Een lezer van De Kijker schrijft: “het lijkt me leuk om te lezen hoe andere mensen 
dat zijn gaan invullen”. 
Verhalen over bijvoorbeeld: 
*  de ontdekte talenten waarvan je niet vermoedde dat je die in je had, 
*  over iets wat je gemaakt hebt, 
*  het schrijven over iets leuks wat je (samen of alleen) hebt ondernomen.  
Het brengt de lezers weer op ideeën hoe om te gaan met deze nieuwe levensfase. 
Hieronder een eerste artikel. Mocht u als lezer dit ook een leuk idee vinden laat 
het ons dan weten.  
 
MET PENSIOEN EN TOEN………… 
door Renate Hidden 
 
Door een boek over dichtkunst van Gerrit Komrij werd mijn man begeesterd en 
verdiepte hij zich in vele verzen van diverse dichters, van ‘Achterberg’ tot ‘Van de 
Woestijne’. Zijn eigen zienswijze op deze werken en op de schoonheid van de 
Nederlandse taal leidde tot zijn ‘Hernieuwde gedichten’. 
Mijn hobby is schilderen en daarom vroeg hij mij om zijn gedichten van illustraties 
te voorzien: ‘Misschien kunnen we er dan samen een boekje van maken’.  
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet je goed inleven want wat ik bij 
een gedicht maakte was vaak iets heel anders dan wat de dichter voor ogen had. 
We ontdekten dat de beste werkwijze was: eerst een schetsje maken en pas na 
uitvoerig overleg aan de slag te gaan.  
 
Aquarel is een techniek waarbij je laagje voor laagje de verf 
aanbrengt. Langzaam groeit de illustratie onder je handen 
(hier wat meer… daar wat donkerder... dat is iets te veel…). 
Het moest vaak weer helemaal over, net zolang totdat we 
er allebei echt tevreden over waren.  
Maar… dan heb je nog geen boek! Dat is pas echt een heel 
project. Over alles moet je nadenken: titel, formaat, 
lettertype, bladindeling, plaats van de illustraties, 
papiersoort, de drukkerij kiezen, proefdruk, omslag enz. 
Enfin, na vele aanpassingen was het daar, ons eigen boek, 
we zijn er heel trots op. Uitgegeven in eigen beheer. 
En wat het helemaal zo leuk maakt: in de boekwinkels van 
Culemborg kunt u het boekje ook bekijken.  

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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80+ REISJES IN 2019 
 
In samenwerking met SSC (Senioren Collectief 
Culemborg) organiseren we in de zomermaanden juli 
en augustus wekelijks kleine uit- en thuis reisjes. Sinds 
verleden jaar doen we dat ook, in de overige 
maanden, eens in de maand op de zaterdag.  
Een belangrijk onderdeel van deze reisjes is het, al rijdend, genieten van de route 
en het uitzicht. Daar de natuur in de maanden november tot en met maart nog 
niet echt om van te genieten is zoeken we het dichter bij huis. Zo gingen we in 
januari  van dit jaar in Tricht stamppotten eten en plannen we in februari en maart 
de hieronder genoemde activiteiten. Vanwege de per 1 januari aangepaste prijzen 
van consumpties worden de reisjes met 1 euro verhoogd. In plaats van 8 euro dus 
9 euro per persoon. 
 
ZATERDAG 23 FEBRUARI  

ERWTENSOEP-LUNCH IN CULEMBORG BIJ EEN 
GASTVROUW IN DE GANDHI 
 
Kosten:  € 9,00 p.p.  
Hierbij zijn inbegrepen het halen en brengen, een 
drankje, ‘aangeklede’ erwtensoep plus een toetje. 
Opgeven: bij Elly Corton, tel. 0345 515498  
(bij voorkeur ’s avonds). 
Vertrek en thuiskomst: u wordt opgehaald tussen 
12.00 en 12.30 u. en thuis gebracht rond 15.00 u. 

 
 
ZATERDAG 16 MAART  
BINGO IN CULEMBORG IN ‘DE KAKELHOF’ 
 
Vandaag heel iets anders. We gaan er een gezellige 
middag van maken met BINGO (met prijsjes!) en 
koffie/thee met gebak. 
 
Kosten: € 9,00 p.p.  
Hierbij zijn inbegrepen het halen en brengen, het BINGO spelen, en de koffie/thee 
met gebak en een frisdrankje. 
Opgeven: bij Riet van Hazendonk, tel. 0345 515001 
Vertrek en thuiskomst: u wordt opgehaald tussen 13.00 en 13.30 u. en weer thuis 
gebracht tussen 16.00 en 16.30 u.  

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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WOORDZOEKER 
 

A K I A L A L A B H C E L L O 
E F G S E F L U I T B L T A I 
N I A S P P V E D E A E O B T 
O D M T O I A O G N N T G M O 
B D E N N A N U R R J N N I P 
M L L A O N N E K O O A O R L 
O E A T N O I D T O I K B A E 
R E N O E L F A F H A É A M M 
T D I P R A H O B O E B Z M M 
U N R E O I X T L A M M 

E U Z O 
S Ó A K H A O A G Y S J I T R 
T J C E S G A N C I X D N E T 
E A O O A R A A T I G K R M A 
O C A F O H A K R A T U D U A 
T K O R A A C C O R D E O N M 
T E P M O R T T ! X I N R A C 

 
o ACCORDEON o DJEMBÉ o HOBO o PAUK 
o BALALAIKA o DUTAR o HOORN o PIANO 
o BANJO o FAGOT o HOREN o ROMMELPOT 
o BASDRUM o FIDDLE o KANTELE o SAXOFOON 
o BAZUIN o FLUIT o KORA o SPINET 
o BONGO o FOEKEPOT o LIER o TOETS 
o CAJÓN o GAMELAN o MAAT o TROMBONE 
o CARNIX o GITAAR o MARIMBA o TROMPET 
o CELLO o HANG o OCARINA o TUBA 
o CITER o HARP o ORGEL o VINA 
o CYMBAAL o HIHAT o ORAAL o XYLOFOON 

 
Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle 
richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een spreekwoord. 
 

De oplossing uit het december 2018 / januarinummer2019 is:  
SCHOENLAPPER BLIJF BIJ JE LEEST.  ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550 
 
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 08 en 22 februari, 
08 en 22 maart en 12 en 26 april 2019.  
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING (LET OP: GEWIJZIGDE PROCEDURE) 
u kunt deze, op genoemde dagen, (tegen contante betaling) kopen in het Rode 
Kruis gebouw. Deze invullen en opsturen naar het CBR. Pas na behandeling door 
het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden 
afgesproken en uitgevoerd. 
AANVRAGEN: na het ontvangen van de brief van het CBR zelf tijdig een afspraak 
maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071 5728434. 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ en 
leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) zijn € 22,50 en voor niet-leden € 
27,50 en dient u te betalen aan de arts (pinbetaling). 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
- een flesje met uw eigen urine, 
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw 

eigen apotheek), 
- de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
- uw rijbewijs, 
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas, 
- contant geld voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,00) en een 

betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts. 
  

aanmeldformulier halve dagtocht op woensdag 27-02-2019 (zie pag. 11) 

Naam  tel.nr. nr. opstap-
plaats 

rolstoel/ 
rollator 

dieet 

1:     
2:     
3:     
4:     
Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

 
 
 
\ 
 
 

      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts. 
  

aanmeldformulier halve dagtocht op woensdag 27-02-2019 (zie pag. 11) 

Naam  tel.nr. nr. opstap-
plaats 

rolstoel/ 
rollator 

dieet 

1:     
2:     
3:     
4:     
Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden 
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CURSUS FOTOBOEK MAKEN VOOR SENIOREN 
 
De bibliotheek (Herenstraat 29) start met een cursus 
van 5 lessen voor senioren (50+) om te leren omgaan 
met het gratis fotoboekprogramma Albelli. U krijgt praktische tips over het 
opmaken van uw fotoboek en het schrijven van teksten bij uw foto’s. Enige 
computervaardigheid is vereist!  
Extra informatie: u leert het fotoboekprogramma te downloaden en installeren, 
foto’s over te zetten van camera naar PC / laptop, fotoboek vullen en opmaken en 
foto’s bewerken. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. De kosten zijn € 45,00 
inclusief cursusboek en een kopje koffie/thee. Er zijn computers beschikbaar, maar 
bij voorkeur neemt u uw eigen laptop mee.  
 
Start: op dinsdag 12 februari. Overige data: 19 en 26 februari, 05 en 12 maart.  
Tijd: van 13.30 tot 15.30 u.  
Aanmelden: telefonisch 0344 639940 of aan de balie of via de website van de 
bibliotheek (www.bibliotheekrivierenland.nl, onder het kopje agenda).  
 
OMA MAAIKE VERTELT OVER VROEGER 
Familieprogramma van het weeshuismuseum 
 
Het Elisabeth Weeshuis Museum organiseert elke eerste 
zondag van de maand een speciaal programma voor kleuters. 
Ouders of grootouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar kunnen dan 
deelnemen aan de speciale rondleiding. De eerstvolgende gelegenheid is op 
zondag 3 februari om 14.00 u. 
 
Met kinderen vanaf zes jaar is het leuk om naar een museum te gaan. Ze kunnen al 
een beetje lezen en schrijven en met een puzzel- of doe-boekje heerlijk op 
ontdekkingstocht. Maar met kleuters het museum bezoeken doen nog niet veel 
jonge ouders: bang dat je op de vingers getikt wordt door een suppoost omdat ze 
ergens aanzitten waar ze niet mogen aankomen, dat ze gaan rennen en gillen en je 
er uiteindelijk zelf ook niets aan hebt. Logisch, want veel Nederlandse musea zijn 
inderdaad (nog) niet ingericht op een bezoek met de allerkleinsten. Het Elisabeth 
Weeshuis Museum is dat wel. Het is nu tijd voor de introductie van een nieuwe 
bewoonster: Oma Maaike. Ontdek samen met oma Maaike het Elisabeth 
Weeshuis! Waar speelden de kinderen vroeger mee, wat werd er gegeten en 
waarom moet je op de slaapzaal zo zachtjes doen?  
 
Het programma is gratis. Deelnemers betalen alleen museumentree (met 
museumkaart gratis).   

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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OPROEP VAN EEN LEZER 
 
In het november/december 2018 nummer van ‘De Kijker’ las ik, naast de vele 
nuttige en zinnige informatie voor de senioren in Culemborg, een tweetal 
berichtjes die mij bijzonder raakten. 
 
In de eerste plaats was er het nieuwtje dat er 70, ja lees dat nog maar eens , 
ZEVENTIG vrijwilligers bezig zijn om ‘De Kijker’ te produceren en rond te brengen. 
Zeventig mensen, die meedenken en hun vrije tijd geven om de senioren van 
Culemborg adequate informatie en een beetje plezier en ontspanning te geven. 
Plotseling herinnerde ik mij een voorval van lang geleden: rond 10.00 uur ’s avonds 
draai ik de buitendeur op het nachtslot. De volgende ochtend zie ik op de deurmat 
niet alleen mijn ochtendblad maar ook een exemplaar van ‘De Kijker’. Heeft een 
vrijwilliger(ster) dus na tienen nog in de bus gedaan. 
 
Het tweede berichtje dat mij diep raakte en ik met enige schaamte tot mij nam, 
was het beschaafde, lees ietwat bedeesde, verzoek om financiële steun. Geloof 
mij: regelmatig heb ik in het verleden deze zin gelezen en heb mij telkens 
voorgenomen om er ‘iets’ mee te doen. Met enige schaamte moet ik hierbij 
bekennen, dat ik mijn voornemen nimmer heb omgezet in daden. En ik durf de 
stelling aan, dat onder de 1500 lezers van ‘De Kijker’ er velen zullen zijn, die 
hetzelfde voornemen ook nooit hebben uitgevoerd. 
Dit moet nu eens anders: er zijn 1500 lezers van ‘De Kijker’. Daarbij zijn (erg) arme 
en (erg) rijke. Maar alle 1500 lezers kunnen echt wel weinig of veel missen om de 
senioren van Culemborg enig plezier te bezorgen. 
Wanneer alle 1500 lezers van ‘De Kijker’ nu eens gemiddeld € 10,00 zouden 
overmaken, dan zou de Stichting ineens een beetje armslag krijgen om nog meer 
leuke dingen te doen. 
 
Dus nu allemaal direct meedoen. Niet uitstellen maar DOE HET NU en maak een 
bedrag(je) over op rekening nr. NL 58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC  
U toont hiermee uw erkentelijkheid en dankbaarheid voor de ruim ZEVENTIG 
vrijwilligers. 
 
In het volgend nummer van ‘De Kijker’ zal het resultaat van deze oproep bekend 
gemaakt worden. Zullen we mikken op € 5.000,00? 
 

Richte Lommert 
 
  

SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 510 734 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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AGENDA  SSCC 
FEBRUARI 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Vr. 25 jan. Senioren Event, zie pag. 09 van de vorige De Kijker 14:30-17:30 

Za. 02 feb. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Za. 02 feb. Rondleiding in het Oude Stadhuis 14:00-15:00 

Zo. 03 feb. Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem 14:30 

Zo.  03 feb. Familieprogramma in weeshuismuseum  
(zie pag. 23) 14:00 

Vr. 08 feb. Rijbewijskeuring (zie pag. 21) 10:00 

Ma. 11 feb. TOP voorstelling Theater De Fransche School  
Film De Wilde Stad (zie pag.07) 14:00 

Do. 14 feb. Aanschuif eettafel, in de ‘Salaamander’  17:30 

Zat. 16 feb. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Vr. 22 feb. Rijbewijskeuring (zie pag. 21) 10:00 

Zat.  23 feb. 80+ reisje: erwtensoep-lunch (zie pag. 17)  

Do. 28 feb. Aanschuif eettafel in de ‘Salaamander’ 17:30 

Wo. 27 feb. Halve dagtocht. (zie pag. 11)  

 
IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 

- Brei- en haakcafé : op de woensdagen 14:00-16:00 u. 
- Tablet café:    op de woensdagen van de oneven weken  

09:00-11:30 u. 
 
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 

- Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘:  op maandag 11:00-11:30 u. 
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De hele maand februari is er een grote verbouwing op het plein, bezoekers 
kunnen hiervan hinder ondervinden. 
Om deze reden is er ook geen maandkalender verstrekt. Wij adviseren u om de 
maandflyer en affiches in de gaten te houden! 
 
ELKE MAANDAG     
- Brei- en Haakcafé 

Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 
Info: Gerrie Voorhorst,  0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 

 
ELKE WOENSDAG  
- Schilder- en Tekenclub  

van 09.30 tot 11.30 u. Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen 
meebrengen.  
Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje.   
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 

- DIS 
Voor alle vragen en/of problemen van 
computer en tablet. 
vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u.  

 
WOENSDAG ONEVEN WEKEN 
- Koor ‘De vrolijke noten’ 

Van: 14.00 u. tot 16.00 u. 
 
ELKE VRIJDAG 
- Muziek- en spelmiddag 

Van 14.00 u. tot 16.00 u. 
 

 
Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven. 
  

 
                AGENDA                                                 BEATRIXSTRAAT 20 

 
FEBRUARI 2019 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ IN BONVIE  
contactpersoon:  Teunie Verwolf,  tel. 0345 471000 
 
 
Activiteit Dag en tijd Informatie / aanmelden 
 Maandag  
Boetseer club 14:00-16:00 Mw. Meuleman: 06 615286782 
Biljart club  
‘De Ontmoeting’ 

18:00-22:30 Martin Knoest: 06 10171143 

Meditatie club 19:00-21:30 Irma Lodder: 06 21624009 
Bingo 1x per maand Anneke Langras: 06 25182939 
 Dinsdag  
Sjoel club 14:00-16:00 Marianne Lapien: 06 37228779 
Zangkoor ‘Enjoy’ 20:00-22:00 Anniecke v. Delft: 06 16808333 
Biljart club  
‘De laatste stoot’ 

19:00-22:00 Fred Jägers: 06 20329229 

 Woensdag  
Spelletjesmiddag 14:00-16:30 De Ontmoeting: 0345 471000 
Mahjong club 20:00-22:00 J.J. Vosse: 0345 516961 
 Donderdag  
Scrabble club 14:00-16:00 Marianne Lapien: 06 37228779 
Klaverjas club 14:00-17:00 Janny van Diejen: 0345 513961 
Biljart club ‘Bon Vie’ 12:30-17:00 Peter Schiks: 06 23110738 

19:00-23:00 
Koersbal 19:00-21:00 Margot Kersaan: 06 23597263 
 Vrijdag  
Bon Fit 55 plus 09:00-09:45 Carien Smit: 0345 641535 
Brei club 10:00-12:00 Adrienne Baars: 0345 517974 
Lees club 1x per maand Hannie Brandt: 06 44388981 
Aanschuiftafel:  
gezellig eten met 
elkaar 

Vanaf 17:45 
(deur open 
vanaf 17:00)  

De ontmoeting: 0345 471000 
info@proeftuindeontmoeting.nl 

Koffie inloop Dagelijks  09:00-12:00 
Zaterdag  10:00-14:00 
Zondag     10:30-14:00 

 
 
  

DE KIJKER FEBRUARI 2019 31 
 

 

COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Secretariaat:  
Post:       
E-mail:    
K.v.K.: ..  
Bank:...   
Web: .. .  

 
Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
sscc.secretariaat@gmail.com 
64893847 
NL58 RABO 0308 6178 00 
www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

              henniesmidt@versatel.nl 0345 515013 

Secretaris /  
penningmeester 

Theo Hendriksen 
             sscc.secretariaat@gmail.com 0345 514879 

Algemeen lid Ton Scholtens 
             a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
          dirksonidus@ziggo.nl  0345 518935 

Algemeen lid Jan Pieters  
              jan.pieters@casema.nl 0345 520664 

Algemeen lid Rob Doornebal 0345 515747 
               rob.doornebal@live.nl  

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie De Kijker  Riet van Hazendonk 

             redactie.dekijker@gmail.com 0345 515001 

Distributie De Kijker  
Rijbewijskeuring 

Ton Scholtens 
             a.h.scholtens@tele2.nl 0345 753039 

Belastingen 
invulservice 

Rini van Reek   
            rinireek@ziggo.nl            06 53610201 

Dagreizen Virginie Vermeulen 
             virginievermeulen@hotmail.com  06 39142217 

‘Klaartjes’-reizen 
 
Levensverhaal 
Culemborg (LVC) 

Riet van Hazendonk 
         mfcvhazendonk@ziggo.nl 
Loes van Baaren 
          loesvanbaaren@gmail.com 

0345 515001 
06 44332600 

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons 
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC  
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Loes van Baaren 
          loesvanbaaren@gmail.com 

0345 515001 
06 44332600 

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons 
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC  



WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk



DE KIJKER MAART 2019 3 
 

 
KOPIJ VOOR HET APRILNUMMER INLEVEREN VÓÓR 2 MAART 2019 

 
INHOUD 
 

TERUGBLIK SENIOREN EVENT ............................................................................................. 05 
Z-CAFÉ ................................................................................................................................. 07 
FORMULIERENBRIGADE ...................................................................................................... 07 
DAGTOCHT 10 APRIL 2019  ................................................................................................. 09 
VERSTANDIG OMGAAN MET KIPPENVLEES ........................................................................ 11 
UIT ’T LEVEN GEGREPEN ..................................................................................................... 13 
BELASTINGINVULTEAM VOOR SENIOREN ........................................................................... 13 
JAARPLANNING 2019 DAGTOCHTEN .................................................................................. 15 
VERVOLG JAARPLANNING DAGTOCHTEN  .......................................................................... 17 
(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN .............................................................................................. 17 
WOORDZOEKER MAART ..................................................................................................... 19 
RIJBEWIJSKEURING ............................................................................................................. 21 
AANMELDSTROOK DAGTOCHT 10 APRIL ............................................................................ 21 
DIVERSEN: TOPTHEATER, LUISTERKRING, BLOESEMTOCHT ............................................... 23 
BOOMPLANTPROJECT TANZANIA ....................................................................................... 25 
AGENDA SSCC ..................................................................................................................... 27 
AGENDA HUIS VAN DE BUURT ............................................................................................ 29 
HOORNS BYZANTIJNS KOOR ............................................................................................... 29 
AGENDA BON VIE ................................................................................................................ 30 
COLOFON ............................................................................................................................ 31 
 
WIJZIGINGEN DIE VOOR SSCC EN VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN 
Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken 
wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te mel-
den bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com 
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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SENIOREN EVENT EEN GROOT SUCCES 

 
We organiseerden op 25 januari alweer voor de 3e keer een evenement voor de 
senioren van Culemborg onder het thema: ‘de herbeleving van de zestiger jaren’. 
In een overvol ‘Event Center’ genoten onze gasten van videobeelden en YouTube 
filmpjes uit die vervlogen jaren. Het geheel werd vol enthousiasme aan elkaar ge-
praat door de geboren Culemborgers Mari Woerdenbach en Jurriën van der Veer. 
De Culemborgse zangers Alex West, Mark van Veen en Sylvia Assies brachten de 
nummer één hits van alle kalenderjaren. Rock ‘n Roll dansers ondersteunden de 
muziekmomenten en brachten het publiek weer terug in de petticoat tijd. De Mo-
lukse zang- en dansgroep ‘Bunga Maluku’ uit Culemborg bracht de traditionele 
dans de ‘Tolebo’ ten tonele. Het werd een middag met een jeugdbeleving in op-
tima forma. Een evenement dat voor menigeen herinneringen naar boven bracht 
en songs van weleer waar men uit volle borst aan mee kon zingen. 
 

Het bestuur kreeg veel complimenten voor 
de organisatie. Loftuitingen aan de produ-
cer Max Smidt waren zeer op hun plaats. 
Het evenement werd afgesloten met “Till 
we meet again”.  
 
Het ‘Event Center gaat’ een tijdje dicht 
want het wordt verbouwd, maar Wout Co-
bussen, de beheerder van het Event Cen-
ter, beloofde dat we na de verbouwing 
weer van harte welkom zijn. Het publiek 
gaf aan dan weer aanwezig te willen zijn.  

 
De toegang tot het evenement kon gratis worden aangeboden door de sponsering 
van:  
Event Center, Cultuurfonds, BuurtPanel, Brownies en Downies, Bakker Bart,  
Rabobank, Zonnig Moment, Samen Verder en Hulpmiddel/bezorgd.nl  
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CULEMBORG HEEFT EEN Z-CAFÉ (www.zcafe.nl) 
 
In het pand Ridderstraat 4 is sinds een paar maanden 
het Z-café actief. Het is geen gewoon café, maar een 
ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek in het 
centrum van Culemborg. Het Z-café is toegankelijk voor iedereen. Zoek je een plek 
om anderen te ontmoeten, even een kop koffie of thee te drinken, wat gezellig-
heid te vinden, de krant te lezen, stoom af te blazen, advies te vragen, vreugde te 
delen, tranen te laten stromen, enz., dan ben je op de goede plek.  
Daarnaast heeft het Z-café een breed aanbod aan activiteiten, zoals: 
Wandelen, Yoga, Schilderen, Zumba, Reiki, Puzzel leggen enz. 
 
Z-café vraagt een kleine bijdrage voor koffie/thee (€ 1,00) en voor deelname aan 
een activiteit (€ 5,00). 
De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 12.30 u.  
Ook tijdens schoolvakanties is Z-café geopend.  
 
Iedere maand wordt er een thema belicht.  
Maart is het ‘Cultuur’ dat in de schijnwerpers wordt gezet. Je kunt daarbij  
denken aan muziek en kunst, etc. April zal 'Gezondheid' het onderwerp zijn.  
 

 
FORMULIERENBRIGADE CULEMBORG 
 
Bij de Formulierenbrigade kan men (gratis) terecht voor: 
- hulp en advies bij alle vragen over geld  
- hulp bij het lezen, begrijpen en invullen van brieven en formulieren 
- advies bij betalingsachterstanden 
- ondersteuning bij het ordenen van uw administratie 
- advies over (minima)regelingen 
De Formulierenbrigade is een Toeslagen servicepunt van de belastingdienst. Men 
kan zonder afspraak naar een spreekuur komen. In de Salaamander op dinsdag van 
9.30 tot 11.30 u. en op donderdag van 13.30 tot 15.30 u. en in het Stadskantoor op 
dinsdag van 9.30 tot 11.30 u. en op vrijdag van 9.30 tot 11.30 u.  
De Formulierenbrigade is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus wilt en 
kunt u Culemborgers ondersteunen bij hun administratie, adviseren bij vragen 
over geld en uitzoeken of mensen gebruik kunnen maken van regelingen?  
De Formulierenbrigade komt dan graag met u in contact. 
U wordt hiervoor ingewerkt!  
 

Karin Burgers ElkWelzijn, 06-20718053,  kburgers@elkwelzijn.nl 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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DAGTOCHT ROTTERDAM EN RIDDERKERK woensdag 10 april 2019  
(zonder diner) 

 
Via onze gebruikelijke opstaproute (let wel: een halfuur eerder dan anders)  
rijden we voor koffie met gebak naar een adres onderweg naar Rotterdam. 
Om ca. 10.30 u. stapt een Gildegids op de bus voor een rondrit met uitleg door de 
stad Rotterdam. 
Om 12.30 u. lunchen we (mét kroket!) bij restaurant ‘De Zwarte Zwaan’ aan de 
Maas en rond 14.00 u. vertrekken we naar Ridderkerk. 
Bij de firma ‘Van Noppen’ in Ridderkerk krijgen we een demonstratie chocolade 
maken, film en proeverij. Om ca. 16.45 u. vertrekken we daar en naar verwachting 
zijn we tussen 17.45 u. en 18.15 u. terug in Culemborg. 
 
Aanmelden:   
tot 20 maart, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aan-
meldformulier (op pagina  21) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Cu-
lemborg. 
 
Kosten:   
€ 49,00 p.p. Dit is inclusief vervoer, 1 x koffie met gebak, lunch met kroket, arran-
gement chocolade atelier Van Noppen met 2 x koffie en gebak.  
 
Betaling:   
graag ook vóór 20 maart op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. 
N.B. bij annulering vanaf 5 dagen vóór vertrek is restitutie niet mogelijk. 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
 
1.    08.00 :  Garage Streef 
2.    08.05 :  Betsy Perkweg/Roosje Vos 
3.    08.10 :  Otto van Reesweg/ Vianense Poort 
4.    08.15 :  Lalainglaan/hoek Dreef 
5.    08.20 :  Driestad (bij bushalte) 
6.    08.25 :  t/o Kruidvat Chopinplein 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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WEL OF NIET WASSEN VAN KIP 
(Overgenomen van MAX  ledenblad) 
 
De meningen zijn verdeeld als het gaat om het wel of niet wassen van kip voor dat 
hij de pan in gaat. In Indische kookboeken wordt vaak geadviseerd de kip af te 
spoelen voor gebruik en ook de beroemde kookboekenschrijfster en televisiekok 
Julia Child behoort tot de groep mensen die kip altijd wast voor het bakken. Maar 
heeft het wel nut? 
 
Verspreiden bacteriën 
Hygiëne is voor velen de reden om de kip te wassen. Kip kan een bron van bacte-
riën zijn. Maar de kip wassen schijnt dit alleen maar erger te maken. Volgens pro-
fessor Donald Schaffner moeten we rauwe kip nooit wassen. Schaffner is professor 
voedselwetenschappen aan de Rutgers Universiteit van New Jersey in Amerika. 
Kip, net als ander rauw vlees, kan de Campylobacterie bevatten. Dit is een bacterie 
die voorkomt in de darmen van dieren. Besmetting vindt plaats door opname van 
bacteriën via de mond. Er is maar een heel kleine hoeveelheid bacteriën nodig om 
iemand ziek (diarree en darmontstekingen) te maken. De bacteriën zijn op vele 
verschillende manieren over te dragen. “Door de kip te wassen verspreiden de bac-
teriën zich door de hele keuken. Wassen van de kip spettert immers, waardoor de 
bacteriën op het aanrecht en in de gootsteen terechtkomen”, aldus Schaffner. 
 
Kerntemperatuur 
Een andere belangrijke bron van besmetting is het onvoldoende verhitten van 
voedsel vooral van kippenvlees. Wilt u zeker weten dat de kip goed gaar is en alle 
bacteriën zijn gedood, dan moet het vlees een kerntemperatuur hebben van  
75 graden. Dit kunt u eenvoudig meten door een kerntemperatuurmeter te prik-
ken in het dikste gedeelte van de kip. Voor rund-, kalfs- en varkensvlees gelden 
weer andere kerntemperaturen.  
Twijfelt u, vraag het dan aan uw slager. Hij kan u hier goed over adviseren. En 
houdt u van kip in een krokant jasje? Dan is het nog een extra reden om de kip niet 
te wassen. Want door de kip te wassen voor gebruik wordt het vrijwel onmogelijk 
om hem nog krokant te bakken. 
 
Aparte plank 
Reden genoeg om de kip niet te wassen. Maar pas wel op met het bereiden van 
kip. Gaat u de kip snijden? Gebruik dan een aparte plank, dus niet die waar u ook 
de rest van het eten op snijdt. Spoel de plank goed af met heet water. Was ook di-
rect uw handen met zeep om verspreiding van de bacteriën te voorkomen. 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Het was acht uur. Ik zette de televisie aan om naar het Journaal te kijken. Nou, 
daar werd ik niet vrolijk van. Natuurrampen, oorlog, criminaliteit en vandalisme 
beheersten bijna het gehele nieuws. Alleen het weerbericht was positief: een 
beetje vorst en zonnig. 
Ik dacht toen weer aan een moment dat ik ervoer toen ik bij een vriendin was. 
Haar kleine jongen zat met de computer te spelen en was aan het gamen. De een 
na de ander werd vermoord en doodgeschoten. Over onze reactie op een bepaald 
bericht dat op het Journaal voorbijkwam, was hij zeer verbaasd. Waarom waren 
wij zo verontwaardigd dat er een moord was gepleegd? Ik kon toen op dat mo-
ment begrijpen dat het voor kinderen heel moeilijk is om fictie en realiteit uit el-
kaar te houden. Het ene is leuk en het andere vreselijk. Ik maak me zorgen dat de 
huidige jeugd opgroeit met spelletjes waarin doodschieten en vermoorden nor-
maal is. Hoewel ik nog wel weet dat vroeger de jongens met een plastic pijpje op 
een stuk hout ook wel oorlogje speelden, maar dit was een uurtje op straat met 
vriendjes. Er werd niet echt doodgeschoten, maar alleen werd er “pangpang” ge-
roepen. Nu zit men de hele dag met deze spelletjes op de computer, zelfs net voor 
bedtijd. Heeft de toename van criminaliteit en vandalisme onder jongeren hier iets 
mee te maken? Ik hoop van niet. Ik vind het jammer dat de goede dingen van de 
jeugd door de pers en media zo weinig worden belicht. Alleen dat kleine percen-
tage van de jeugd dat ontspoort beheerst de pers. Laten we het eens omdraaien 
en laten zien dat de jeugd wel degelijk hele goede kanten heeft. Jongeren die ou-
deren helpen, jongeren die aan hun toekomst werken, hun eigen geld verdienen, 
jongeren waar wij als senioren trots op zijn. Jongeren, die niet alleen werken voor 
hun eigen toekomst, maar ook voor de onze. Dat moet in de media meer worden 
belicht, dat is mijn mening!! 

H.S. 
 
BELASTINGINVULSERVICE 2018 
 
Voor het invullen van uw belastingaangifte 2018 staat het 
‘belastinginvulteam voor senioren’ voor u klaar. Om hiervan 
gebruik te kunnen maken dient u lid te zijn van KBO-PCOB, ANBO of vriend te zijn 
van het Senioren Collectief (dat bent u met een minimale donatie van € 20,00). 
Degenen die reeds gebruik maakten van deze service worden automatisch bena-
derd door de invuller van het vorige jaar. Voor vragen of nieuwe aanmeldingen 
kunt u terecht bij onze coördinator belastingdienst: Rini van Reek (zie colofon).  

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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 PLANNING DAGTOCHTEN 2019 
 

DAGTOCHT ROTTERDAM EN RIDDERKERK: WOENSDAG 10 APRIL (zonder diner) 
Na onderweg koffie met gebak te hebben genuttigd, 
stapt een Gildegids op de bus voor een rondrit met uit-
leg door de stad Rotterdam. Na een lunch (mét kroket) 
aan de Maas vertrekken we naar de firma ‘Van Noppen’ 
in Ridderkerk alwaar een demonstratie: chocolade ma-
ken, film en proeverij. 
 
DAGTOCHT MELDERSLO/MAASEIK: WOENSDAG 22 MEI (met diner) 
Bij museum ‘De Locht’ in Melderslo gebruiken we koffie 
met Limburgse vlaai en krijgen we een rondleiding. Mu-
seum ‘De Locht’ heeft als doel het verzamelen, onder-
zoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch 
als dynamisch, van gebouwen, werktuigen, technieken en 
teelten in de tuinbouw. In het bijzonder de teelt van de as-
perge- en champignon in de traditioneel agrarische sector 
op de Noord-Limburgse zandgrond. Na een lunch met as-
pergesoep en kroket vertrekken we naar Maaseik voor een 
prachtige rit met het toeristische treintje “De Sajelaer” 
door Maaseik en regio. Op de terugweg stoppen we voor 
een 3-gangen diner in Gameren. 
 
DAGTOCHT URK: WOENSDAG 3 JULI (zonder diner) 

Na onderweg koffie met gebak ge-
bruikt te hebben, checken we in op 
Passagiersschip ‘De Zuiderzee’ in Urk 
voor een vaartocht van twee uur en 
een lunch met kroket. In de middag 

bezoeken we museum ‘Het Oude Raadhuis’ in Urk. 
 
DAGTOCHT OOIJPOLDER EN KLEEF: WOENSDAG 14 AUGUSTUS (zonder diner) 
Na koffie met gebak te hebben genuttigd, 
maken we een rondrit met ‘De Zonnetrein’ 
door de Ooijpolder. In de Ooijpolder gebrui-
ken we de lunch met een kroket. In de mid-
dag rijden we naar het Duitse plaatsje Kleve en daar heeft u tijd om in het gezel-
lige centrum te shoppen. 
 

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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DAGTOCHT BIESBOSCH/WOUDRICHEM: WOENSDAG 25 SEPTEMBER (met diner) 
 
Op het museumeiland Biesbosch 
gebruiken we koffie met gebak 
en met een fluisterboot varen we 
door de Biesbosch. De lunch 
vindt plaats tijdens bezoek aan  
het Museum. In de middag is er gelegenheid voor een stadswandeling van een uur 
o.l.v. een gids door Woudrichem. Daarna is er vrij te besteden tijd in Woudrichem. 
Op de terugweg wordt u een 3-gangen diner aangeboden. 
 
DAGTOCHT ZAANSE SCHANS: WOENSDAG 30 OKTOBER (met diner) 
 
Na onderweg koffie met gebak 
genuttigd te hebben, maken we 
een rondrit door de Zaanstreek. 
Na een lunch met kroket maken 
we een rondvaart en daarna heeft 
u vrije tijd in de Zaanse Schans.  
Op de terugweg stoppen we voor een 3-gangen diner.  
 
HERINNERING: 
Zie voor het 80+ REISJE van 16 maart op pag. 17 van de vorige De Kijker 
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN 
 
FOELIE 
 
Wist u dat foelie familie is van de noot-
muskaat? Sterker nog: voordat u ze in 
de keuken gebruikt, groeien ze samen 
en zitten ze aan elkaar vast. Foelie is na-
melijk de zaadrok – het omhulsel – van de nootmuskaat. Deze aromatische spece-
rij is heerlijk bij vis, in bechamelsaus maar ook in runderstoofpotten en zelfs in 
zoete gerechten. In speculaaskruiden zit bijvoorbeeld vaak foelie. Foelie vormt een 
ideale combi met witte en zwarte peper, laurierblad, kruidnagel, kaneel en gem-
berwortel. 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
info.Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550 
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 08 + 22 maart, 
12 + 26 april,10 en 17 mei 2019 en 07 en 21 juni 2019.  
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 u.vm 
GEZONDHEIDSVERKLARING (LET OP: GEWIJZIGDE PROCEDURE) 
u kunt deze, op genoemde dagen, (tegen contante betaling) kopen in het Rode 
Kruis gebouw. Deze invullen en opsturen naar het CBR. Pas na behandeling door 
het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden 
afgesproken en uitgevoerd. 
AANVRAGEN: na het ontvangen van de brief van het CBR zelf tijdig een afspraak 
maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) zijn € 22,50 en voor niet-le-
den € 27,50 en dient u te betalen aan de arts (pin-betaling). 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
- een flesje met uw eigen urine, 
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij 

uw eigen apotheek), 
- de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
- uw rijbewijs, 
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas, 
- contant geld voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 40,00) en een 

betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts. 

Aanmeldformulier dagtocht op woensdag 10 april 2019 (zie pag 13) 
Naam  tel.nr. nr. op-

stapplaats 
rolstoel/ 
rollator 

dieet 

1:     
2:     
3:     
4:     
Adres van persoon nr. 1: 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

 
 
 
\ 
 
 

      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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TOP THEATER FRANSCHE SCHOOL OP MAANDAGMIDDAG 11 MAART 
‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’ 
ERNST DANIËL & COOSJE SMID 
 
Een warm en intiem concert waarin de mooiste en meest 
intieme liedjes klinken. Liedjes die nooit vergeten zijn en 
van ouder op kind worden overgebracht. Liedjes van Ram-
ses Shaffy, Jules de Corte, Annie M.G. Schmidt, Willem Wil-
mink en vele andere pareltjes brengen zij ten gehore. Lied-
jes die periodes uit het leven markeren en gebeurtenissen 
terughalen. 
 
LUISTERKRING KLASSIEKE MUZIEK IN DE BIBLIOTHEEK 
Samen naar klassieke muziek luisteren, onder leiding van Ben Holtkamp. Het 
door Ben samengestelde programma is van tevoren bekend en er wordt bij aan-
vang uitgelegd naar welke muziek men gaat luisteren. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. De ‘luisterkring klassieke muziek’ wordt op de 2e donderdag van de 
maand gehouden om 10.00 uur in de Bibliotheek.  
Meer informatie: herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl 
 

LIONS BLOESEMTOCHT OP DINSDAG 18 APRIL 
 
De LIONS CULEMBORG organiseert voor de slecht ter been zijnde Culemborgse 
ouderen een bloesemtocht. Deze wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op de 
derde dinsdag van april. 
 

OPGEVEN: liefst per mail: bloesemtochtculemborg@gmail.com 
(met naam, adres, telefoonnummer plus contactadres/contacttelefoon) 
Dit kan tot uiterlijk: 1 april 2019. 
TIJD VAN OPHALEN: tussen vijf en zes uur. Zorg dat u om vijf uur klaar staat!! 
Met vriendelijke groet, namens het Bloesemtochtcomité van de Lions, 
Peter Otten, tel. 06-5356 6239. 

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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TOP THEATER FRANSCHE SCHOOL OP MAANDAGMIDDAG 11 MAART 
‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’ 
ERNST DANIËL & COOSJE SMID 
 
Een warm en intiem concert waarin de mooiste en meest 
intieme liedjes klinken. Liedjes die nooit vergeten zijn en 
van ouder op kind worden overgebracht. Liedjes van Ram-
ses Shaffy, Jules de Corte, Annie M.G. Schmidt, Willem Wil-
mink en vele andere pareltjes brengen zij ten gehore. Lied-
jes die periodes uit het leven markeren en gebeurtenissen 
terughalen. 
 
LUISTERKRING KLASSIEKE MUZIEK IN DE BIBLIOTHEEK 
Samen naar klassieke muziek luisteren, onder leiding van Ben Holtkamp. Het 
door Ben samengestelde programma is van tevoren bekend en er wordt bij aan-
vang uitgelegd naar welke muziek men gaat luisteren. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. De ‘luisterkring klassieke muziek’ wordt op de 2e donderdag van de 
maand gehouden om 10.00 uur in de Bibliotheek.  
Meer informatie: herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl 
 

LIONS BLOESEMTOCHT OP DINSDAG 18 APRIL 
 
De LIONS CULEMBORG organiseert voor de slecht ter been zijnde Culemborgse 
ouderen een bloesemtocht. Deze wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op de 
derde dinsdag van april. 
 

OPGEVEN: liefst per mail: bloesemtochtculemborg@gmail.com 
(met naam, adres, telefoonnummer plus contactadres/contacttelefoon) 
Dit kan tot uiterlijk: 1 april 2019. 
TIJD VAN OPHALEN: tussen vijf en zes uur. Zorg dat u om vijf uur klaar staat!! 
Met vriendelijke groet, namens het Bloesemtochtcomité van de Lions, 
Peter Otten, tel. 06-5356 6239. 



KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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BOOMPLANTPROJECT IN WEST TANZANIA 
 
Het Jane Goodall Instituut beschermt chimpan-
sees en hun leefgebieden in Afrika. Samen met 
Greenchoice werkt zij aan het behouden van 
oerbossen. In hun nieuwste boomplantproject 
verbinden ze twee chimpanseeleefgebieden in 
West-Tanzania met elkaar. Door het bos uit te 
breiden en te beschermen, draagt dit project bij 
aan de compensatie van de CO2-uitstoot van 
hun klanten. 
 
Wat houdt dit boomplantproject in? 
Greenchoice en het Jane Goodall Instituut star-
ten een nieuw boomplantproject in West-Tan-
zania. Samen planten ze 1.200.000 bomen. Met al die bomen compenseren ze 
de CO2-uitstoot van het aardgasverbruik van hun klanten. Met het nieuwe bos 
creëren ze ook een verbindingszone tussen twee bestaande bossen, waarmee 
het leefgebied voor chimpansees een stuk vergroot wordt. Ze werken daarbij sa-
men met Roots & Shoots, het educatieve jongerenprogramma van het Jane 
Goodall Instituut. 
 
De nieuwe bomen en planten zorgen ervoor dat de dieren zich gemakkelijk tus-
sen de twee bossen kunnen verplaatsen. Met en voor de gemeenschappen uit 
de buurt zoeken eerdergenoemde instituten naar duurzame inkomstenbronnen, 
terwijl ze ontbossing en klimaatverandering terugdringen. De lokale bevolking 
krijgt de kennis en vaardigheden om door het ontwikkelen van de gemeenschap 
brood op de plank te krijgen. Door een betere conditie van het bos heeft ze bo-
vendien gemakkelijker toegang tot producten uit het bos en slingeren de chim-
pansees vrolijk door. De bossen halen CO2 uit de lucht en slaan dit op. Wanneer 
bossen vernietigd worden komt de CO2 weer vrij. Daarom is, naast aanplant, 
duurzame bescherming ook noodzakelijk. 
 
Naast compenseren is het mogelijk om groen gas op te wekken: dit is gas dat 
schoon wordt opgewekt in Nederland uit hernieuwbare, oneindige bronnen. Dit 
duurzaam opgewekte ’biogas’ is nog zeer beperkt beschikbaar, dus is het nog 
niet mogelijk om 100% duurzaam opgewekt gas te leveren aan al hun klanten. 
Naast de investering in duurzame energie investeert Greenchoice om die reden 
in bosbescherming en aanplanting. Daarnaast zorgen boomplantprojecten voor 
behoud van biodiversiteit en ondersteunt het de lokale bevolking. 

SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 510 734 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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AGENDA  SSCC 
MAART 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Za. 02 mrt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Za. 02 mrt. Rondleiding in het Oude Stadhuis 14:00-15:00 

Zo. 03 mrt. Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem 14:30 

Zo.  03 mrt. Familieprogramma in weeshuismuseum 14:00 

Vr. 08 mrt. Rijbewijskeuring, zie pag. 21 10:00 

Ma. 11 mrt. TOP -voorstelling Fransche School, zie pag. 23 14:00 

Do. 14 mrt. Aanschuif eettafel, in de ‘Salaamander’  17:30- 

Do.  14 feb. Luisterkring in bibliotheek, zie blz. 23 10:00 

Zat. 16 mrt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840 10:00 

Zat.  16 mrt. 80+ Bingomiddag, zie pag.17 van vorige De Kijker   

Vr. 22 mrt. Rijbewijskeuring, zie pag. 21 10:00 

Do. 28 mrt. Aanschuif eettafel in de ‘Salaamander’ 17:30- 

Za. 30 mrt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Vóór 1 april Kan men zich opgeven voor de Lions Bloesemtocht 
van dinsdag 18 april 2019, zie pag. 23 17:00-  

 
IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 
- Brei- en haakcafé :  op de woensdagen 14:00-16:00 
- Tablet café:     op de woensdagen van de oneven weken 09:00-11:30 
 
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
- Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘:  op maandag 11:00-11:30 
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Tot en met april zijn er geen grote activiteiten omdat het plein nog in verbouwing 
is. Bestaande activiteiten vinden in die periode in andere ruimtes plaats maar 
kunnen tijdens de verbouwing misschien ook nog veranderen. Houd daarom de 
wekelijkse flyer in de gaten of bel naar W&G tel. 0345 470380 
 
ELKE MAANDAG  
- Brei- en Haakcafé (locatie: Lanxmeer). Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 

Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 
 
ELKE WOENSDAG  
- Schilder- en Tekenclub (locatie: Heimanslaan)  

09:30-11:30 Geen kosten: zelf schilder-, teken/knutselspullen meebrengen.  
Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje (locatie Kleine oefenzaal)  
- Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 
- DIS (locatie: De Hond) 

Voor alle vragen en/of problemen van computer en 
tablet. Vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u. 

 
 
HOORNS BYZANTIJNSE MANNENKOOR  
 
Op de vierde zondag in maart a.s. zingt het Hoorns Byzantijnse Mannenkoor in 
de Eucharistieviering van de Oud-Katholieke Parochie aan de Varkensmarkt. De 
vaste misgezangen zoals Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Onze Vader en Agnus Dei 
zijn dan te horen in hun eigen context namelijk die van de liturgie. Het koor staat 
onder leiding van Dirigent Grigori S. Saroleo. 
Tijdens deze viering vindt er ook een iconenwijding plaats. Culemborgers die zelf 
iconen maken, dan wel aangekocht hebben, kunnen die meenemen om ze te la-
ten inzegenen. Meldt U dit dan wel op tijd via de website: Culemborg.okkn.nl.  
 
Aansluitend is er in de middag van 14.15 - 15.15 u. een concert in dezelfde kerk 
onder de titel 'Op weg naar Pasen' waarbij de byzantijnse gezangen worden ge-
zongen die horen bij Vastentijd, Goede Week en Pasen. Entree is gratis, wel is er 
een deurcollecte om de onkosten te bestrijden. Van harte welkom. 

 

 
               

               AGENDA                                                      BEATRIXSTRAAT 20 
MAART 2019 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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ACTIVITEITEN                                                                        
‘DE ONTMOETING’ IN BONVIE  
contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000 

ACTIVITEIT DAG EN TIJD INFORMATIE / AANMELDEN 
 Maandag  
Boetseer club 14:00-16:00 Mw. Meuleman: 06 615286782 
Biljartclub  
‘De Ontmoeting’ 

18:00-22:30 Martin Knoest: 06 10171143 

Meditatie club 19:00-21:30 Irma Lodder: 06 21624009 
Bingo 1 x per maand Anneke Langras: 06 25182939 
 Dinsdag  
Sjoel club 14:00-16:00 Marianne Lapien: 06 37228779 
Zangkoor ‘Enjoy’ 20:00-22:00 Anniecke v. Delft: 06 16808333 
Biljartclub  
‘De laatste stoot’ 

19:00-22:00 Fred Jägers, 06 20329229 

 Woensdag  
Biljartclub 
‘De Ontmoeting’ 
Spelletjesmiddag 

12:30-17:00 
 
14:00-16:30 

Martin Knoest: 06 101711433 
 
De Ontmoeting: 0345 471000 

Mahjong club 20:00-22:00 J.J. Vosse: 0345 516961 
 Donderdag  
Scrabble club   14.00-16:00 Marianne Lapien: 06 37228779 
Klaverjas club 14:00-17:00 Janny van Diejen: 0345 513961 
Biljartclub ‘Bon Vie’ 12:30-17:00 Peter Schiks: 06 23110738 

19:00-23:00 
Koersbal 19:00-21:00 Margot Kersaan: 06 23597263 
 Vrijdag  
Bon Fit 55-plus 09:00-09:45 Carien Smit: 0345 641535 
Breiclub 10:00-12:00 Adrienne Baars: 0345 517974 
Leesclub 1x per maand Hannie Brandt: 06 44388981 
Aanschuiftafel:  
gezellig eten met elkaar 

vanaf 17:45 
(deur open 
vanaf 17:00)  

De ontmoeting: 0345 471000 
info@proeftuindeontmoeting.nl 

Koffie inloop Dagelijks  09:00-12:00 
Zaterdag  10:00-14:00 
Zondag     10:30-14:00 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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WIJZIGINGEN DIE VOOR SSCC EN VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN 
 
Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken 
wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te mel-
den bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com 
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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VAN HET BESTUUR  
 
UW STEM IS GELD WAARD VOOR SENIOREN COLLECTIEF 
 
Voor de zesde keer organiseert de Rabobank West Betuwe de campagne “Aandeel 
in de Betuwe”. Senioren Collectief Culemborg doet elk jaar een aanvraag voor een 
donatiebijdrage om activiteiten te kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld onze 
dagtochten. 
 
Wat houdt de campagne “Aandeel in de Betuwe” in.  
De Rabobank stelt € 150.000,00 beschikbaar voor verenigingen en Stichtingen in 
de regio. De leden van de bank hebben invloed op de verdeling van de winst en 
daarom mag elk lid van 1 t/m 21 april twee stemmen uitbrengen op projecten die 
zij een warm hart toedragen. Op de website van de Rabobank staan deze pro-
jecten genoemd, waaronder die van Senioren Collectief Culemborg. 
 
Bent u nog geen lid van de Rabobank, maar bankiert u wel bij deze bank, meld u 
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Het Bestuur 
 
 
STAND VAN ZAKEN NA OPROEP IN DE KIJKER NUMMER 1 VAN 2019 
 
Een gewaardeerde lezer van De Kijker plaatste in de eerste De Kijker van dit jaar 
een oproep om de activiteiten van het Senioren Collectief te ondersteunen met 
uw financiële bijdrage. 
 
Hierop hebben ongeveer 100 lezers gereageerd met een totale bijdrage van ruim  
€ 2.500,00. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.  
Het doel waarop werd gemikt was € 5.000,00 en dat kan in de komende 
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Aarzel dus niet en help het Senioren Collectief dit doel te bereiken door een kleine 
of grotere bijdrage over te maken naar rek.nr.: NL 58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 
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Theo Hendriksen, penningmeester  
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Op 1e Paasdag, zondag 21 april om 17.00 uur, verzorgt het Utrechts Gregoriaans 
Koor een feestelijke Paasvesper in de Oudkatholieke Kerk aan de Varkens-
markt. Het koor bestaat uit 16 zangers en staat onder leiding van de Culemborgse 
dirigent Anthonie Zielhorst.  Toegang vrij, deurcollecte. 
  

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN…  
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Ik wilde het deze keer eens hebben over de Nederlandse taal. Dit kwam omdat ik 
laatst in gesprek was met een vluchteling. Ik vroeg hem of hij al een beetje Neder-
lands sprak. Hij antwoorde mij dat dat wel een beetje ging maar dat hij het Neder-
lands wel erg moeilijk vond. Vooral omdat er veel woorden waren die meerdere 
betekenissen hebben. Hij noemde het woord BANK. “Je kunt er op zitten, maar je 
moet er ook zijn voor geld”. Even later vroeg zijn dochtertje mij wat de X bete-
kende in de tafels die zij van school had meegekregen om te leren. Ik legde haar 
uit dat dit ‘keer’ betekende. Even later kwam er iemand binnen, die haar zou hel-
pen bij haar schoolwerk en die zei: “Het kan zijn dat ze bij jullie op school ‘maal’ 
zeggen”. Beide uitspraken waren dus de aanleiding dat ik over onze taal wilde 
schrijven. Ik ben er echter niet toe gekomen. 
 
Ik zal uitleggen waarom. Mijn computer is al 15 jaar oud, 
dus was het weleens tijd om een nieuwe te kopen. Het is 
een laptop geworden. Je weet wel, zo een die je overal 
mee naar toe kunt nemen en er zelfs op je schoot mee kan 
werken en gelijktijdig TV kijken. Ik weet nu dat dit geen si-
necure is. Niet omdat het een nieuwe computer is, maar 
omdat er een nieuw programma op staat. Alle ingedrukte toetsen reageren anders 
en elke keer gebeurt er weer iets waar je niet op zit te wachten of nodig hebt. Ik 
zou hem op dit moment wel uit het raam willen smijten. Hoe makkelijk was het 
vroeger niet met een potloodje en een stukje papier. Je ging ervoor zitten en 
schreef op. Natuurlijk ging er dan ook weleens iets fout, maar een grote streep er-
door of even een type-out en je ging weer verder. Maar ja, oude tijden komen niet 
terug en we moeten met de tijd mee. Nu is het zo dat ik auto kan rijden, maar niet 
weet hoe de motor in elkaar zit. Nou zo is het ook met de computer. Ik weet hoe ik 
er mee moet werken, maar heb totaal geen interesse hoe de programmatuur 
werkt. Ik ben nu dus boos op het apparaat en op mezelf. Ik zit te haspelen. Even 
gestopt en nu toch maar weer de moed opgepakt. Vorige keer was ik met ‘Uit het 
leven gegrepen’ in een klein halfuurtje klaar, maar nu ben ik al de hele middag be-
zig met daarbij veel ergernis. Maar ja, tenslotte konden we ook niet in één keer lo-
pen en moesten we dat ook met vallen en opstaan leren. Ik wilde dus een hele ver-
handeling schrijven over de Nederlandse taal. Ik hou het nu maar even bij een 
Zuid-Afrikaanse uitspraak: “Die wysheid komt met die grysheid”. Ik hoop dat mijn 
grijze haren mij de wijsheid geven om het werken met de nieuwe laptop snel on-
der de knie te krijgen.                   

H.S 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23



DE KIJKER APRIL 2019 9 
 

UIT HET LEVEN GEGREPEN…  
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Ik wilde het deze keer eens hebben over de Nederlandse taal. Dit kwam omdat ik 
laatst in gesprek was met een vluchteling. Ik vroeg hem of hij al een beetje Neder-
lands sprak. Hij antwoorde mij dat dat wel een beetje ging maar dat hij het Neder-
lands wel erg moeilijk vond. Vooral omdat er veel woorden waren die meerdere 
betekenissen hebben. Hij noemde het woord BANK. “Je kunt er op zitten, maar je 
moet er ook zijn voor geld”. Even later vroeg zijn dochtertje mij wat de X bete-
kende in de tafels die zij van school had meegekregen om te leren. Ik legde haar 
uit dat dit ‘keer’ betekende. Even later kwam er iemand binnen, die haar zou hel-
pen bij haar schoolwerk en die zei: “Het kan zijn dat ze bij jullie op school ‘maal’ 
zeggen”. Beide uitspraken waren dus de aanleiding dat ik over onze taal wilde 
schrijven. Ik ben er echter niet toe gekomen. 
 
Ik zal uitleggen waarom. Mijn computer is al 15 jaar oud, 
dus was het weleens tijd om een nieuwe te kopen. Het is 
een laptop geworden. Je weet wel, zo een die je overal 
mee naar toe kunt nemen en er zelfs op je schoot mee kan 
werken en gelijktijdig TV kijken. Ik weet nu dat dit geen si-
necure is. Niet omdat het een nieuwe computer is, maar 
omdat er een nieuw programma op staat. Alle ingedrukte toetsen reageren anders 
en elke keer gebeurt er weer iets waar je niet op zit te wachten of nodig hebt. Ik 
zou hem op dit moment wel uit het raam willen smijten. Hoe makkelijk was het 
vroeger niet met een potloodje en een stukje papier. Je ging ervoor zitten en 
schreef op. Natuurlijk ging er dan ook weleens iets fout, maar een grote streep er-
door of even een type-out en je ging weer verder. Maar ja, oude tijden komen niet 
terug en we moeten met de tijd mee. Nu is het zo dat ik auto kan rijden, maar niet 
weet hoe de motor in elkaar zit. Nou zo is het ook met de computer. Ik weet hoe ik 
er mee moet werken, maar heb totaal geen interesse hoe de programmatuur 
werkt. Ik ben nu dus boos op het apparaat en op mezelf. Ik zit te haspelen. Even 
gestopt en nu toch maar weer de moed opgepakt. Vorige keer was ik met ‘Uit het 
leven gegrepen’ in een klein halfuurtje klaar, maar nu ben ik al de hele middag be-
zig met daarbij veel ergernis. Maar ja, tenslotte konden we ook niet in één keer lo-
pen en moesten we dat ook met vallen en opstaan leren. Ik wilde dus een hele ver-
handeling schrijven over de Nederlandse taal. Ik hou het nu maar even bij een 
Zuid-Afrikaanse uitspraak: “Die wysheid komt met die grysheid”. Ik hoop dat mijn 
grijze haren mij de wijsheid geven om het werken met de nieuwe laptop snel on-
der de knie te krijgen.                   

H.S 



Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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HOE HET OOIT WAS…… 
 
Heeft u dat ook? Dat u om ongeveer 23.30 uur naar bed gaat en de slaap niet kunt 
vatten en dat dan uw gedachten teruggaan naar uw kinderjaren? Ik vind het een 
kostelijke bezigheid. Ik ga terug naar de dertiger jaren van de vorige eeuw.  
Ik woonde toen in Hilversum en ging bijna elke 
dinsdagavond aan de hand van mijn moeder naar 
het station waar een muziekkorps met veel vlag-
gen klaar stond om de mensen, die met de trein 
ergens vandaan kwamen, naar de AVRO-studio te 
begeleiden voor het bijwonen van de Avro’s 
Bonte Dinsdagavondtrein met de legendarische 
‘Snip en Snap’. 
 
In 1936 verhuisden wij van een twee-onder-één-kap woning naar een tweede-
etage woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Mijn ouders vonden het vreselijk 
maar ik vond het geweldig. Het was een kinderrijke buurt en met tientallen vriend-
jes was de straat ons speelterrein. Auto’s waren een zeldzaamheid en de straat 
was voor ons. We voetbalden met een tennisbal, pinkelden op het putdeksel, 
speelden diefje met verlos, krijgertje of verstoppertje. Dan was er ook nog de 
speeltuin met de zandbak, schommels, de wip en de klimtoren. Naar school was 
een half uur lopen en dat deed ik vier keer per dag (heen en terug). Ik leerde reke-
nen met een leitje en een griffel. Daarbij hoorde een sponzendoos met aan een 
kant een sponsje en aan de andere kant een zeempje. In het natte sponsdeel deed 
je een bruine boon die dan uitliep en voor nieuwe kleine boontjes zorgde. Hoeveel 
lezers van ‘De Kijker’ hebben rekenen geleerd met een leitje en een griffel? 
 
In 1940 brak de oorlog uit maar tot 1942 veranderde er voor mij eigenlijk weinig. 
Auto’s waren nu wel helemaal verdwenen en het leven ging gewoon door. In 1942 
verdwenen onze Joodse vriendjes uit beeld: ze moesten werken in de zoutmijnen 
in Polen, zeiden ze. Wisten wij toen veel van de gruwelijke werkelijkheid! De kle-
ding uit de jaren dertig en veertig is een verhaal apart. Op een klassenfoto van de 
6e klas uit 1942 staan alle jongens met jasje, dasje en de meisjes in een jurkje. 
Sommigen hebben zelfs een witte strik in het haar. Ik herinner mij de bezoeken 
aan C & A waar ze een jasje met twee broeken verkochten: een korte en een plus-
four, dit was een halflange wijde broek net onder de knie. ‘Drollenvangers’ werden 
ze genoemd. Ik kan nog wel verder gaan maar plotseling komt Klaas Vaak mij ha-
len. 

Richte Lommert  
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DAGTOCHT (met diner) NOORD-LIMBURG + BELGIË: WOENSDAG 22 MEI 
 
Via onze gebruikelijke opstaproute (let wel: een halfuur eerder dan anders) rijden 
we voor koffie met Limburgse vlaai naar ‘Openluchtmuseum de Locht’ in Melderslo, 
in het noorden van de provincie Limburg. Het museum geeft een beeld van het plat-
telandsleven in die regio van 1850-1950. Daarnaast wordt er in afzonderlijke pavil-
joens aandacht besteed aan de ontwikkeling van de teelt van asperges, champig-
nons en glastuinbouw. We krijgen een rondleiding van een gids door dit prachtige 
museum. De lunch hier zal bestaan uit as-
pergesoep, 2 belegde broodjes, een 
broodje kroket en koffie of thee.  

Om ongeveer 13.45 u. 
vertrekken we naar Maaseik in België. Met 
het toeristisch treintje ‘De Sajelaer’ gaan we al het moois van 
dit historische plaatsje zien, zoals de vele 17e-eeuwse huizen 
en de Sint-Catharina kerk. In het gezellige centrum zult u nog 

vrije tijd hebben. 
Op de terugweg gaan we bij restaurant ‘Gambora’ in Gameren genieten van een 
heerlijk 3-gangen diner. Tussen 20.15 u. en 20.45 u. verwachten we u weer te kun-
nen afzetten bij uw opstapplaats van die ochtend in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 1 mei, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of 

via het aanmeldformulier (zie pag. 21) bij Yvonne Brouwers, Sleu-
telbloem 47, 4102 VB Culemborg,  

Kosten: € 65,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie met Limburgse vlaai, entree 
Openluchtmuseum de Locht, lunch met aspergesoep én kroket, rit 
per toeristisch treintje in Maaseik, driegangen-diner en vervoer 
per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 1 mei op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 
SSCC Culemborg. 

N.B.:  Bij annulering vanaf 5 dagen vóór vertrek is restitutie niet mogelijk 
Een ID-kaart of paspoort is nodig omdat we naar België gaan. 

 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.  08.00 :  Garage Streef 
O 2.  08.05 :  Betsy Perkweg/Roosje Vos 
O 3.  08.10 :  Otto van Reesweg /Vianense Poort 
O 4.  08.15 :  Lalainglaan/hoek Dreef 
O 5.  08.20 :  Driestad (bij bushalte 
O 6.  08.25 :  t/o Kruidvat Chopinplein

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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OPROEP: JONGE THEATERMAKERS ZOEKEN OUDERE ACTEURS 
 
Marijn van den Bogaard en Merel Hobrink vragen 
zich af wat ze kunnen doen om de werelden van 
jong en oud dichter bij elkaar te brengen. Onder de 
vleugels van de Gelderlandfabriek werken zij tussen 
maart en november 2019 aan een theatervoorstel-
ling over de ouderenzorg. Binnen deze productie ho-
pen zij een ontmoeting te creëren tussen jongeren 
en ouderen, een kritisch licht te laten schijnen op de ouderenzorg en de door-
stroom naar werken en studeren binnen de ouderenzorg te bevorderen. Om die 
reden zijn zij hard op zoek naar oudere acteurs, die zin hebben in een nieuw avon-
tuur. 
 
Marijn van den Bogaard is een Culemborgse theatermaker, die dit project ge-
naamd ‘Pijnlijke Melodie’ heeft geadopteerd uit Den Haag. De Haagse voorstelling 
is gemaakt en gespeeld door theatergroep Grey Vibes. Wegens het grote succes in 
Den Haag hebben de ouderenfondsen, RCOAK en Sluyterman van Loo, gezocht 
naar getalenteerde makers die dit project in hun eigen stad willen uitvoeren. Drie 
makers zijn geselecteerd. In Breda, Zwolle en Culemborg zal dit jaar een nieuwe 
versie van ‘Pijnlijke Melodie’ gemaakt gaan worden. 
 
De cast zal bestaan uit 65-plussers, mét of zonder acteerervaring. Er zal worden 
begonnen met 10 acteerlessen, tussen maart en mei 2019. Binnen deze periode 
wordt gekeken wie er in welke rol wil bijdragen aan de theaterproductie: als ac-
teur óf juist achter de schermen. 
 
In de maanden mei, juni, september en oktober zal wekelijks worden gerepeteerd 
in de Gelderlandfabriek. Binnen een hecht team van jong, oud, spelers, muzikan-
ten en vrijwilligers wordt er toegewerkt naar een tragikomische voorstelling over 
zorg en ouder worden. 
De voorstelling zal in oktober en november 2019 worden gespeeld voor openbaar 
publiek, leerlingen van middelbare scholen en studenten van het ROC, op een bij-
zondere locatie in Culemborg. De bezoekers volgen een route door het gebouw, 
waarin ze een inkijkje krijgen in het leven van de personages. 
 
Wil je meer weten? Of inschrijven?  
Bel naar Marijn van den Bogaard tel.06 44377452  
of per mail: marijnbogaard@hotmail.com 

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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OPROEP: JONGE THEATERMAKERS ZOEKEN OUDERE ACTEURS 
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zondere locatie in Culemborg. De bezoekers volgen een route door het gebouw, 
waarin ze een inkijkje krijgen in het leven van de personages. 
 
Wil je meer weten? Of inschrijven?  
Bel naar Marijn van den Bogaard tel.06 44377452  
of per mail: marijnbogaard@hotmail.com 
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KBO / PCOB LEDENMIDDAGEN 2019 
 
24 april: Presentatie Drs. Shaaban, apotheker van Apotheek Culemborg 
22 mei: Alies Derwig: “De Vierheemskinderen” 
26 juni: Kerseneten * 
14 augustus: Koud en warm buffet in Partycentrum De Lantaarn * 
25 september: Leerdam, demonstratie glasblazen * 
27 november: Gezellig samenzijn 
18 december: Kerstlunch * 
 
- Presentaties en lezingen worden gehouden in het R.K. Parochiecentrum, Rid-

derstraat 198 te Culemborg  
- De gemerkte * ledenmiddagen zijn op locatie 
- Meer informatie is te verkrijgen bij Adrie Holtkamp, 0345 515347 
 

Woensdag 24 april  
Drs. Shaaban, apotheker te Culemborg zal ons komen vertellen over zijn vak. Het 
ontstaan van het beroep van de apotheker zou gedeeltelijk te danken zijn aan de 
mislukte vergiftiging van keizer Frederik II (1194-1250) door zijn lijfarts. De keizer 
concludeerde uit het incident dat het beter was, dat degene die de medicijnen 
voorschreef, die niet mocht maken. In 1240 werd dit wettelijk vastgelegd en ont-
stond het beroep van apotheker (Wikipedia). De heer Shaaban legt ons meer uit 
over de werking van geneesmiddelen, over middelen die elkaar versterken en 
soms ook niet samen gebruikt kunnen worden. 
 

Woensdag 22 mei  
De Vierheemskinderen is de naam van een 
straatje in Culemborg. Het is ook het onder-
werp van een middeleeuws verhaal. De 
Vierheemskinderen handelt over 4 broers, 
ridders, en hun paard, het Ros Beiaard. Het 
verhaal speelt zich af in het westelijk deel 
van Europa. Alies Derwig zal ons meene-
men in dit prachtige verhaal en natuurlijk 
haar mooie foto’s laten zien om dit alles te illustreren. 
  

Culemborg e.o. Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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Culemborg e.o. 
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WOORDZOEKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ALTINK o DALI o ISRAËLS o PICASSO 
o APPEL o DOESBURG o KOCH o PIECK 
o ARMANDO o DOMMERSEN o KOEKKOEK o RAFAËL 
o BIE (3x) o DONGEN o LEYSTER o RUBENS 
o BOCK o ESCHER o LUCEBERT o STOOP 
o BOSBOOM o GESTEL o MAKS o TEERLINK 
o BREITNER o GOGH o MARIS o TOOROP 
o CHABOT o GREVEN o MESDAG o VERMEER 
o CHAGALL o HEYBOER o MONDRIAAN  

 
Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen van links naar 
rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige letters 
kunnen meerdere keren gebruikt worden. De letters die overblijven vormen, ach-
ter elkaar gezet, de naam van een schilder. 
 

De oplossing uit het maartnummer 2019 is: HET ROER IN HANDEN HEBBEN 
 

I L A D C H A G A L L H V E 
N E V E R G R E H C S E E L 
K N I T L A P P E L K S R E 
I A S B N D B O H R E T M Y 
S A D K R S I R C M O O E S 
R I C O A E E O O A K O E T 
A R H N E M I O K R K P R E 
Ë D A I E S B T R I E K L R 
L N B D G S B O N S O C U E 
S O O O O G R U D E K E C O 
U M T B G N E E R N R I E B 
K C O B H S G S M G A P B Y 
S K N I L R E E T M E M E E 
P I C A S S O A N E O U R H 
S N E B U R A F A Ë L D T A 

ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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RIJBEWIJSKEURING 75+ (info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURINGEN:  
vrijdag 12 + 26 april, 10 + 17 mei, 07 + 21 juni en 12 + 26 juli. 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen contante betaling van € 40,00 kopen 
in het Rode Kruis gebouw.  
 
N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR 

minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de 
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 

 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische 
keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan zelf tijdig een afspraak maken 
met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ en 
leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs,  
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw 

eigen apotheek) + een flesje met uw eigen urine, 
- de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas, en  uw bankpas (betaling keuringarts).  

 

AANMELDSTROOK DAGTOCHT NOORD-LIMBURG en BELGIË  22 MEI (zie pag. 21) 
Naam Telnr. Nr. opstap-

plaats 
Rolstoel/ 
rollator 

dieet 

1.     
2.     
3.     
4.     
Adres van persoon nr. 1 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

 
 
 
\ 
 
 

      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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TOP THEATER OP MAANDAG 8 APRIL (LAATSTE KEER VAN DIT SEIZOEN) 
 
DE GROTE HARRY BANNINK PODCAST ON TOUR 
met Gijs Groenteman, Frank Groothof & Dick van der Stoep 
 
Iedereen die naar de grote Bannink Podcast van Gijs Groenteman luistert zal een 
diepe bewondering voor de componist krijgen. Frank Groothof is een van de grote 
Harry Bannink-vertolkers. Zij nemen u mee langs een duizelingwekkende 
steekproef van Banninks oeuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEHEUGENSPREEKUUR 
 
Voor vragen over dementie, het ziekteverloop, 
omgaan met dementie, voorzieningen, vergoe-
dingen en indicaties, de diagnose etc. 
 
Elke maandag tussen 11.30 – 12.30 uur. Afspraak niet nodig. 
Adres: Achter ’t Zand 58 te Culemborg 
Renée Lankwaren, coördinator Odensehuis Culemborg. 
  

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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80+ REISJES IN 2019 IN SAMENWERKING MET SSV 
 
SSV (Stichting Samen Verder) heeft sinds een half jaar 
twee nieuwe busjes en daar zijn ze heel blij mee daar de 
oude busjes echt aan vervanging toe waren. Maar de ge-
bruikers van de busjes zijn er in de praktijk niet zo happy 
mee. De zitplaatsen vinden ze erg smal en de riemen te 
strak.  
SSV heeft daar inmiddels wat aan laten doen. De riemen zijn nu verlengd en en-
kele stoelen draaibaar geworden. 
 
UW MENING GEVRAAGD OVER DE ZATERDAGREISJES 
We hebben al enkele keren op de zaterdag een reisje gepland maar daar zijn veelal 
(te) weinig aanmeldingen voor gekomen. We vragen ons af hoe dat komt. Wan-
neer u als lezer en/of deelnemer daar de reden voor weet of vermoedt, dan zou-
den wij die HEEL GRAAG van u horen. Bel naar ondergetekende. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank voor uw meedenken en uw medewerking. 
 
Riet van Hazendonk tel.0345 515001. 
 
EERSTKOMENDE 80+REISJE IS OP ZATERDAGMIDDAG 13 APRIL NAAR TIEL 
 
Via een toeristische route rijden we naar Tiel waar we in 
restaurant 3 ZUSSEN de thee/koffie met gebak gaan ge-
bruiken. 
Het restaurant bevindt zich in het historische pand ’Bel-
levue’ aan de Waal. De oude buitensociëteit aan de Op-
hemertsedijk dateert uit 1842 en heeft een terras op de 
dijk met uitzicht over de Waal. 
 
Opgeven: tot 6 april bij: Riet van Hazendonk, tel. 0345 515001 
Kosten: € 9,00 p.p. 
Ophalen:  tussen 13.00-13.30 uur 
Thuiskomst:  rond 17.00 uur  
 
  

ZIE VOOR ACTIVITEITEN IN ‘BON VIE’ DE VORIGE DE KIJKER. 
Contactpersoon: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 
  

SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 510 734 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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De oude website www.culemborgzoalshetwas.nl van wijlen Jack van der Winkel 
was voor veel Culemborgers jarenlang dé plek voor een breed aanbod van tekst, 
beeld en geluid over Culemborg zoals het vroeger was. 
De (papieren) uitgave van het magazine ‘Het leven in Culemborg’ in 2012 en 2013 
heeft de interesse voor Culemborg-zoals-het-vroeger-was alleen maar doen toene-
men. De huidige redactie zag mogelijkheden om het concept met een website 
voort te zetten. 
 
In de nieuwe Stichting ‘Culemborgzoalshetwas’ is het werk van Jack van der Winkel 
samengebracht met de inhoud van ‘Het leven in Culemborg’.  
 
Met deze nieuwe website - maar onder de vertrouwde naam - worden alle digitale 
gegevens ook concreet samengevoegd en wordt enthousiast verder gewerkt aan 
het verzamelen, bewaren, beheren en toegankelijk houden resp. maken van tekst, 
beeld en geluid over Culemborg zoals het in de afgelopen 150 jaar was. 
 
NIEUW IS DE BESCHRIJVING VAN PAND GOILBERDINGERSTRAAT  3 EN 5 
 Dit pand is een Rijksmonument, onder nummer 11537: 
 “Pand uit de 16de of 17de eeuw van begane-grond met hoog zadeldak, dat links 
tegen een puntgevel aansluit. Rechts een onderkelderde opkamer. De gepleisterde 
lijstgevel heeft een deuromlijsting van verdiepte pilasters met hoofdgestel uit de 
tweede helft der 18e eeuw. Vensters met twaalf- en vijftienruitsschuiframen”.  
 
De Stichting ‘Culemborgzoalshetwas’ kan ook onderdak verlenen aan collecties of 
dataverzamelingen van Culemborgs erfgoed en/of het beheer daarvan op zich ne-
men. Per 1 januari 2014 heeft de stichting het beheer van de Culemborgse Stol-
persteine overgenomen van de Stichting ‘Stolpersteine Culemborg.‘ 
 
Weet u nog iets over Culemborg zoals het vroeger was, heeft u oude foto’s of an-
der materiaal? De redactie van ‘Culemborgzoalshetwas’ hoort het graag! 
Email: info@culemborgzoalshetwas.nl 
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IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 
- Brei- en haak-café : op de woensdagen 14:00-16:00 u. 
- Tablet- café: op de woensdagen van de oneven weken 09:00-11:30 u. 
 
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
- Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘:  op maandag 11:00-11:30 u. 
  

AGENDA  SSCC 
APRIL 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Za. 06 april Rondleiding in het Oude Stadhuis 14:00-15:00 

Zo. 07 april Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem 14:30 

Zo.  07 april Familieprogramma in weeshuismuseum 14:00 

Ma. 08 april TOP-voorstelling Fransche School, zie pag. 23 14:00 

Wo. 10 april Dagreis naar Rotterdam/ Ridderkerk 
Zie pag. 09 van De Kijker van maart   

Do. 11 april Luisterkring, in bibliotheek 10:00 

Vr. 12 april Rijbewijskeuring, zie pag. 21 10:00 

Zat. 13 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Zat. 13 april 80+ reisje naar Tiel, zie pag.25  

Di. 18 april Lions Bloesemtocht. Zie vorige De Kijker pag. 23  

Vr. 26 april Rijbewijskeuring, zie pag.21 10:00 

Za.  27 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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ELKE MAANDAG  
- Brei- en Haakcafé (locatie: Lanxmeer). Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 

Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 
ELKE WOENSDAG  
- Schilder- en Tekenclub (locatie: Heimanslaan)  

09:30-11:30 Geen kosten: zelf schilder-, teken/knutselspullen meebrengen.  
Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje (locatie Kleine oefenzaal)  
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 

- DIS (locatie: De Hond) 
Voor alle vragen en/of problemen van computer en tablet. 
Vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u. 

 

NIEUW: SAMEN KOKEN EN SAMEN ETEN MET SEIZOENSGROENTEN 
 
In de wijk-keuken aan de Heimanslaan 2 in Culemborg kunt u, 
onder begeleiding van kok Ellen, gezellig samen koken. 
Van seizoensgroenten maken we allerlei lekkere/gezonde 
warme/koude salades binnen 30 minuten en zonder zakjes. We 
gooien geen groenten weg, maar van groenten die we over-
houden, maken we een nieuw heerlijk gerechtje. 
Iedereen kan aan 1 van de 3 of aan alle workshops deelnemen. Graag meenemen: 
een scherp mes of koksmes, aardappelschilmesje, een econoom (=dunschiller) en 
eventueel een schort. 
Om 12.00 uur is het tijd om gezamenlijk aan de grote keukentafel alle gerechten te 
proeven en te genieten van wat we hebben gemaakt.  
Om 12.30 uur laten we het lokaal schoon achter, zoals we het aantroffen. 
 
Data:   maandag 01 april, 15 april en 29 april  
Tijden:   09.30 u. ontvangst met koffie/thee, 10.00 u. start workshop 
Locatie:  Salaamander Wijk-keuken/Heimanslaan 2 in Culemborg 
Kosten:  € 7.50 per workshop (bij binnenkomst te betalen) 
 

Informatie + opgave: Ellen Kroes, tel: 512904 of e-mail: ehmkroes@gmail.com 

 
               

               AGENDA                                                      BEATRIXSTRAAT 20 
APRIL 2019 
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De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons wilt steunen 
met een (kleine ) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift overmaken op onze bank-
rekening: NL 58 RABO 030 6178 00 t.n.v. SSCC 

COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Secretariaat:  
Post: 
E-mail: 
KVK: 
Bank:  
Web:  

Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
sscc.secretariaat@gmail.com 

64893847 
NL58 RABO 0308 6178 00 
www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

             henniesmidt@gmail.com 0345 515013 

Secretaris /  
penningmeester 

Theo Hendriksen 
             sscc.secretariaat@gmail.com 0345 514879 

Algemeen lid Ton Scholtens 
             a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
          dirksonidus@ziggo.nl  0345 518935 

Algemeen lid Rob Doornebal 
             rob.doornebal@live.nl 0345 515747 

Algemeen lid Jan Pieters  
             jan.pieters@casema.nl 0345 520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie De Kijker  Riet van Hazendonk 

            redactie.dekijker@gmail.com 0345 515001 

Distributie De Kijker  
Rijbewijskeuring 

Ton Scholtens 
            a.h.scholtens@tele2.nl 0345 753039 

Belastingen 
    invulservice 

Rini van Reek   
            rinireek@ziggo.nl            06 53610201 

Dagreizen Virginie Vermeulen 
            virginievermeulen@hotmail.com  06 39142217 

‘Klaartjes’-reizen 
 
Levensverhaal  
    Culemborg (LVC) 

Riet van Hazendonk 
          mfcvhazendonk@ziggo.nl 
Loes van Baaren 
          loesvanbaaren@gmail.com  

0345 515001 
06 44332600 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof





reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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UIT HET LEVEN GEGREPEN… 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Uit het leven gegrepen is soms minder leuk dan je zou willen. Er zijn soms van die 
dagen dat alles in het teken staat van zorgen, ziektes, ongevallen en soms ook van 
een overlijden. Bij het ouder worden kunnen we er niet om heen.  Bekenden om je 
heen vallen weg en veranderingen in je leven zijn schering en inslag. Laatst hoorde 
ik iemand zeggen: “Er zou een cursus moeten worden gegeven over hoe om te 
gaan met het ouder worden en het tanende lichaam en hoe om te gaan met het 
wegvallen van dierbaren”. Een goede opmerking, maar zijn wij als senioren niet 
allemaal deskundigen in het omgaan met veranderingen en aanpassen aan 
veranderende situaties? Verandering in je lichaam, je geest en je leefomgeving.  
 
Aanpassingen in verschillende fases van ons leven zijn ons toch allemaal bekend! 
Denk eens aan onze eerste levensjaren: het voor het eerst naar school gaan. En 
wat dacht je van het voortgezet onderwijs en dat zelfs in je puberteitsperiode met 
al die opspelende hormonen. Niet te vergeten het verliefd worden en het 
trouwen, kinderen krijgen, opvoeden en ze weer loslaten. Allemaal fases die het 
leven volkomen op zijn kop kunnen zetten. Je telkens weer aanpassen, bijstellen, 
vallen en opstaan en verder gaan. Ja, ouderdom komt met gebreken, beperkingen 
en het inleveren van mobiliteit, en PHPD (pijntje hier, pijntje daar).  Maar….  er zijn 
toch ook wel nog mooie momenten? Ik stond laatst in de lift in een seniorenflat. Er 
stonden twee dames van over de tachtig in. De ene dame stond te klagen over al 
haar ziektes en gebreken. De andere dame keek haar aan zei: “Kijk: ik heb twee 
handen met tien vingers. Op mijn ene hand tel ik mijn beperkingen en kwalen; op 
de andere hand mijn zegeningen. Naar die hand kijk ik het liefst: mijn zegeningen”.  
 
Ik vond dit een mooie insteek. Natuurlijk is het soms moeilijk, zeker als er 
vervelende dingen om je heen gebeuren. Zegeningen te blijven zoeken, te vinden 
en te zien is dan een hele uitdaging. Helaas we zullen het toch zelf moeten doen, 
een ander doet het niet voor ons. Maar dit gezegde, “tel je zegeningen” vind ik 
eigenlijk wel een mooie opsteker voor de komende meimaand. Zoeken naar de 
tevreden dingen, zoeken naar de positieve momenten, zoeken naar onze 
zegeningen: de maand mei, die aankondigt dat de zomer eraan komt. De zomer 
met al het nieuwe leven en met wellicht bijzondere momenten, momenten waar 
we op terug kunnen kijken.  
 
Ik wens alle lezers deze bijzondere en positieve momenten van harte toe. 
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BENT U 60+, SINGLE EN ZOEKT U EEN PARTNER? 
KOM DATEN OP 16 MEI 
 
Culemborg telt veel alleenstaande senioren. We merken dat zij 
behoefte hebben om hun leven met iemand anders te delen. Daarom organiseert 
ElkWelzijn een speciale datemiddag voor 60-plussers.  
Tijdens deze datemiddag ontmoet u andere 60-plussers onder het genot van een 
hapje en een drankje. U gaat 6 minuten met elkaar in gesprek om te kijken of er 
een wederzijdse klik is. Misschien vindt u wel die nieuwe liefde of een hele goede 
vriendschap om samen activiteiten mee te ondernemen. Niet via een website, 
maar gewoon in levende lijve in Culemborg. 
  
Deze datemiddag vindt plaats op donderdagmiddag 16 mei in Culemborg. Na 
aanmelding ontvangt u de definitieve locatiegegevens. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.  
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u haar bellen op telefoonnummer 
0345 - 51 52 27 en aanmelden kan tot en met 8 mei bij Sandra Rigter van 
ElkWelzijn via e-mail:  srigter@elkwelzijn.nl 
 
 
 
HEEFT U OOK WEL EENS MOEITE MET DE INVULLING VAN DE ZONDAG?? 
IK NAMELIJK WEL. MISSCHIEN DOORDAT IK ALLEENSTAANDE  BEN….  
 
Ik las in het FILMPROGRAMMA van De Agnietenhof in Tiel dat er, in principe op 
iedere laatste zondag van de maand, een ontbijtfilm wordt vertoond. Voorafgaand 
aan de film wordt van 10.00 tot 11.00 uur een heerlijk ontbijt geserveerd (€ 8,50). 
Ik vind dat een heel aardig initiatief en een mooi iets voor de soms saaie zondag. 
Mogelijk vinden meer mensen dit met mij. 

Op zondag 28 april wordt de 
film ‘SCHAPENHELD’ 
vertoond. De film van 
zondag 26 mei is op dit 
moment nog niet bekend. 

Interesse? U kunt daar dan over opbellen.  
N.B.: De Agnietenhof is gesloten van juni t/m september.   
Reserveren voor deze activiteit: tel. 0344 673500  
 

R.v.H. (tel. 515001) 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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BENT U 60+, SINGLE EN ZOEKT U EEN PARTNER? 
KOM DATEN OP 16 MEI 
 
Culemborg telt veel alleenstaande senioren. We merken dat zij 
behoefte hebben om hun leven met iemand anders te delen. Daarom organiseert 
ElkWelzijn een speciale datemiddag voor 60-plussers.  
Tijdens deze datemiddag ontmoet u andere 60-plussers onder het genot van een 
hapje en een drankje. U gaat 6 minuten met elkaar in gesprek om te kijken of er 
een wederzijdse klik is. Misschien vindt u wel die nieuwe liefde of een hele goede 
vriendschap om samen activiteiten mee te ondernemen. Niet via een website, 
maar gewoon in levende lijve in Culemborg. 
  
Deze datemiddag vindt plaats op donderdagmiddag 16 mei in Culemborg. Na 
aanmelding ontvangt u de definitieve locatiegegevens. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.  
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u haar bellen op telefoonnummer 
0345 - 51 52 27 en aanmelden kan tot en met 8 mei bij Sandra Rigter van 
ElkWelzijn via e-mail:  srigter@elkwelzijn.nl 
 
 
 
HEEFT U OOK WEL EENS MOEITE MET DE INVULLING VAN DE ZONDAG?? 
IK NAMELIJK WEL. MISSCHIEN DOORDAT IK ALLEENSTAANDE  BEN….  
 
Ik las in het FILMPROGRAMMA van De Agnietenhof in Tiel dat er, in principe op 
iedere laatste zondag van de maand, een ontbijtfilm wordt vertoond. Voorafgaand 
aan de film wordt van 10.00 tot 11.00 uur een heerlijk ontbijt geserveerd (€ 8,50). 
Ik vind dat een heel aardig initiatief en een mooi iets voor de soms saaie zondag. 
Mogelijk vinden meer mensen dit met mij. 

Op zondag 28 april wordt de 
film ‘SCHAPENHELD’ 
vertoond. De film van 
zondag 26 mei is op dit 
moment nog niet bekend. 

Interesse? U kunt daar dan over opbellen.  
N.B.: De Agnietenhof is gesloten van juni t/m september.   
Reserveren voor deze activiteit: tel. 0344 673500  
 

R.v.H. (tel. 515001) 
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80+ REISJE  
 
ZATERDAG 18 MEI GAAN WE RICHTING OCHTEN 
 
Vandaag blijven we min of meer in de Betuwe en rijden 
via mooie wegen naar het plaatsje Ochten. We gebruiken de thee /koffie met 
gebak in café-restaurant ‘DE WAAL’ gelegen aan de Waalbandijk met uitzicht op de 
Waal. We hopen op mooi weer zodat we lekker buiten kunnen zitten!  

Opgeven:        dit kan tot 12 mei bij Riet van Hazendonk, tel. 515001 
Kosten:           € 9,00 p.p. 
Ophalen:           tussen 13.00-13.30 uur 
Thuisbrengen:  tussen 17.00-17.30 uur 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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ën voor activiteiten voor BOLDERBUREN graag 

Eventuele ideeën t.b.v. BOLDERBUREN melden bij Alice Versluis van 
ElkWelzijn, tel.:  06 14245505 of e-mail: aversluis@elkwelzijn.nl 
 
 
STADSWANDELING  
 
Op zaterdag 4 mei vindt de tweede stadswandeling 
van dit jaar alweer plaats. De rondleiding wordt 
verzorgd door Stichting Stadsgidsen Culemborg. 
Deze stichting verzorgt betaalde rondleidingen door 
Culemborg, een stad met een rijke historie. Zij laten 
je kennismaken met het oude centrum en de 
geschiedenis van deze vrije handelsstad.  
 
In de maanden april t/m oktober wordt er op de eerste zaterdag van de maand 
een GRATIS rondleiding georganiseerd. Deze stadswandelingen starten van het 
voorplein van het Weeshuis (Herenstraat 29). De starttijd is 11.00 uur en de 
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.  Men hoeft zich niet van te voren te melden.  

PRIJSSEWEG 1C 4105 LE CULEMBORG 
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PROGRAMMA MUZIEKTENT IN 2019 
(www.muziekplantage.nl) 
 
De data staan vast, die kunt u zo in uw agenda 
zetten. De toegang tot de voorstellingen in De 
Muziektent is altijd gratis en stoelen zijn gratis 
beschikbaar tot ze allemaal bezet zijn. Koffie, thee, 
bier, broodjes en wijn zijn te koop tegen redelijke 
prijzen. Alle voorstellingen zijn op zondagmiddag 
14.00 uur, tenzij anders aangegeven. Als een voorstelling wordt afgelast, wegens 
regen of zoiets, staat dat zo snel mogelijk op deze website en sturen wij u per  
e-mail een bericht als u zich, althans,  heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op 
de website (www.muziekplantage.nl). Dus schrijf u zich in!  Met de nieuwsbrief 
houden wij u op de hoogte.  
Het bestuur van de Stichting Muziek Plantage Culemborg hoopt dat u ons blijft 
steunen of wilt gaan steunen, zodat er nog vaak muziek zal klinken uit de 
Muziektent. Wij presenteren u een programma dat klinkt als een klok. 
Help ons ’n beetje, wordt Vriend van Stichting Muziek Plantage Culemborg. 
 

zondag   05 mei  The Red Strats 

zondag   19 mei  De Boemeltjes 

zondag   02 juni  What-So-Ever 

zondag   23 juni  Judith Jobse en je kinderen 

zondag   07 juli  Big Band Rivierenland en Otherwise 

zondag   01 juli     Charlestown Jazzband 

zondag   04 augustus  Alex West 

zaterdag 17 augustus Ouderenfestival met Wout Nijland 

zondag   16 september Roaring Railroad Orchestra 

zondag 23 september Havenkoor Deining en wijnproeverij 

 
OP ZONDAG 5 MEI:  RED STRATS 
 
Red Strats genoemd naar de rode gitaren van The 
Shadows. Het is vaktaal voor de Fender Stratocaster 
Guitaar, als je die niet bespeelt heb je niets met de 
The Shadows te maken.  
 

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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STOLPERSTEINE (STRUIKELSTENEN) 
 
De Duitse kunstenaar Gunther Demnig plaatste in verschil-
lende steden deze stenen ter nagedachtenis aan de Joodse 
inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Een 
Stolperstein (struikelsteen) is een messing gedenksteen van 10 
bij 10 cm. Door te “buigen” met je hoofd en hart (struikelen) 
bewijs je eerbied aan de overledene die daar gewoond heeft. 

Op zondag 28 april 
verzorgen leden van Stichting Stadsgidsen 
Culemborg een “Stolpersteinewandeling”. 
Deze wandeling (van ruim een uur) voert langs 
een aantal “Struikelstenen”. Hierbij wordt 
verteld over de plekken waar de leden van de 
Joodse gemeenschap leefden, werkten en 
samen kwamen.  

 
Start 14.00 uur vanaf het voorplein van het Weeshuis. Deelname is € 2,00 p.p. (het 
liefst gepast betalen aan de gids).  
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.  
- Dit kan per e-mail: stadsgidsculemborg@gmail.com. Vermeld uw naam en 

telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. Dit kan tot uiterlijk 
zaterdag 27 april 12:00 uur. Wij bevestigen uw e-mail.  

- Of telefonisch: 06-18486912 op vrijdag 26 april van 19:00-21:00 en op 
zaterdag 27 april van 13:00-15:00.   

 
 
VRIJDAG 3 MEI: ‘MIJN POP HUILT ’S NACHTS’  
Door Eric Borrias, in de Fransche School om 19.30 u. 
 
‘Mijn pop huilt ’s nachts’ is het waargebeurde verhaal 
van George en Ursula Levi. Twee joodse kinderen in 
Duitsland die vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
begint door hun ouders naar Nederland worden 
gestuurd in de hoop dat ze daar veilig zijn. Met niet meer dan een koffertje en 
elkaar. Maar ook in Nederland zijn ze niet veilig. Ze komen in Kamp Vught terecht. 
Ze hebben niemand meer, behalve elkaar en de pop van Ursula. De pop die troost 
als je huilt, de pop die ruikt naar thuis, veilig. De pop die altijd bij je blijft. Toch? 
Gelukkig loopt het verhaal goed af. 
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Nieuwsberichten over Zorg en ondersteuning thuis 
 
COMMISSIE BUIGT ZICH OVER DE ZORG VOOR OUDEREN THUIS IN 2030 
Nieuwsbericht 02-11-2018 
 
Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op 
peil te houden? Om die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie 
in die wordt voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het 
Radboudumc te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies 
uitbrengen. 
 

Langer thuis 
In 2018 presenteerde minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
het programma ‘Langer thuis’. Het programma is erop gericht te bevorderen dat 
zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, 
met de juiste ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun 
persoonlijke behoeften. De focus ligt daarbij allereerst op goede zorg en 
ondersteuning voor thuiswonende ouderen binnen de grenzen van de huidige 
stelsels. Maar het programma wil ook fundamenteler kijken naar hoe trends als 
vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het 
aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen het hoofd 
kan worden geboden. 
 

Commissie 
Het kabinet stelt daarom de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. 
In de commissie hebben deskundigen zitting uit verschillende domeinen: 
gemeenten, zorgverzekeringen, sociaal domein, eerstelijnszorg, medische zorg, 
stelsel, innovatie. Aan de commissie wordt gevraagd te beschrijven hoe de zorg 
thuis voor ouderen er nu uitziet en welke ontwikkelingen zij ziet die gevolgen 
hebben voor de zorg voor ouderen thuis. Vervolgens wordt de commissie verzocht 
zich uit te spreken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en 
de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg 
anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Die vraag 
zal de commissie voor het eind van volgend jaar beantwoorden. 
 
 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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HIB (HART IN BEWEGING) 

 
Bewegen op eigen niveau in een veilige en gezellige omgeving voor (ex) hart-
patiënten met extra begeleiding van gediplomeerde fysiotherapeuten met 
een HIB- (Hart In Beweging) licentie. De vereniging HIB-hoppers bestaat sinds 
februari 1998. 
 
Niemand moet sporten, het mag. Wekelijks start de groep met een warming-
up, gevolgd door rek- en strekoefeningen. Daarna kan iedereen zelf kiezen 
welke activiteit hij/zij gaat doen. De diverse sporten die door de therapeuten 
worden georganiseerd zijn o.a.: volleybal, trefbal, voetbal, tafeltennis, bad-
minton, basketbal en hockey. Het niveauverschil kan groot zijn, dus kan men 
zelf kiezen om het rustig aan te doen of fanatieker te willen bewegen. 
Voor de veiligheid van de (ex) hartpatiënten is HIB aangesloten bij de ‘Hart en 
Vaatgroep’, onderdeel van de Hartstichting, voorheen ‘Hart in Beweging’. Er 
is een calamiteitenplan van de hartstichting die wij geregeld oefenen en defi-
brillator is aanwezig. 
De vaste clubavond is woensdagavond van 18.30- 19.30 uur in de sportzaal 
van Scholengemeenschap ‘Lek & Linge’ aan de Multatulilaan 6 Culemborg.  
 
Voor meer informatie: 
- Website:  www.hib-hoppers-culemborg.nl 
- Telefoon  secr.Ellen Briene: 0345-517942 
-  e-mail:  g.briene@kpnmail.nl  

 
N.B.: Men kan ook even komen kijken op woensdagavond om zich te oriënte-
ren en te kijken of deze sportvereniging wat voor je kan betekenen.   

 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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HIB (HART IN BEWEGING) 

 
Bewegen op eigen niveau in een veilige en gezellige omgeving voor (ex) hart-
patiënten met extra begeleiding van gediplomeerde fysiotherapeuten met 
een HIB- (Hart In Beweging) licentie. De vereniging HIB-hoppers bestaat sinds 
februari 1998. 
 
Niemand moet sporten, het mag. Wekelijks start de groep met een warming-
up, gevolgd door rek- en strekoefeningen. Daarna kan iedereen zelf kiezen 
welke activiteit hij/zij gaat doen. De diverse sporten die door de therapeuten 
worden georganiseerd zijn o.a.: volleybal, trefbal, voetbal, tafeltennis, bad-
minton, basketbal en hockey. Het niveauverschil kan groot zijn, dus kan men 
zelf kiezen om het rustig aan te doen of fanatieker te willen bewegen. 
Voor de veiligheid van de (ex) hartpatiënten is HIB aangesloten bij de ‘Hart en 
Vaatgroep’, onderdeel van de Hartstichting, voorheen ‘Hart in Beweging’. Er 
is een calamiteitenplan van de hartstichting die wij geregeld oefenen en defi-
brillator is aanwezig. 
De vaste clubavond is woensdagavond van 18.30- 19.30 uur in de sportzaal 
van Scholengemeenschap ‘Lek & Linge’ aan de Multatulilaan 6 Culemborg.  
 
Voor meer informatie: 
- Website:  www.hib-hoppers-culemborg.nl 
- Telefoon  secr.Ellen Briene: 0345-517942 
-  e-mail:  g.briene@kpnmail.nl  

 
N.B.: Men kan ook even komen kijken op woensdagavond om zich te oriënte-
ren en te kijken of deze sportvereniging wat voor je kan betekenen.   
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + 
RIJBEWIJSKEURINGEN:  
vrijdag 10 + 17 mei, 07 + 21 juni, 12 + 26 juli, 09 + 23 aug. en 13 + 27 sep. 2019. 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.  
N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR 

minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de 
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 

Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan zelf tijdig een 
afspraak maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs,  
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij 

uw eigen apotheek) + een flesje met uw eigen urine, 
- de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas +  uw bankpas (betaling keuringarts)  
 
TUINDAG 
 
Zaterdag 25 mei is er voor alle hobbytuinders, 
natuurliefhebbers en plantengekken een tuindag in Het 
Weeshuis. Tussen 11:00 en 17:00 uur vinden er 
verschillende activiteiten voor jong en oud plaats in en rond 
de weeshuistuin.  
Op het voorplein van het Weeshuis staat 24 meter 
marktkraam waarin Culemborgse tuinliefhebbers hun 
plantjes, groenten en fruit verkopen.  
 
Wilt u een kraam reserveren om plantjes/stekjes te verkopen? 
Aanmelden kan via tel. 06 53239348): of via de mail: 
herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl  

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
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INFORMATIEMIDDAG STUDIEKRING 50+ 
 
Met de opstart van de “studiekring 50+” op zondagmiddag wordt invulling 
gegeven aan menige wens van ouderen om sociaal actief te blijven in de eigen 
woonomgeving. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten van de studiekring in 
de bibliotheek delen deelnemers kort met elkaar wat hen die week bezighoudt. 
Aansluitend wordt door een deelnemer een zelf aan te dragen onderwerp 
gepresenteerd aan de kring en uitgediept. De kracht van studiekringen is vooral 
dat de deelnemers niet alleen van elkaar leren, maar ook een vast moment van 
ontmoeting hebben en zo een hechte groep vormen waarbij ontmoeting en 
actief bezig zijn met de geest centraal staan, maar gelijktijdig trends als 
vereenzaming worden voorkomen. Studiekringen zijn daartoe laagdrempelig en 
brengen ouderen op geheel vernieuwende wijze met elkaar in contact. 
 

Informatieochtend 
Maak op zondagmiddag 19 mei (14.00 uur) kennis met wat een studiekring voor 
u kan betekenen. Iedereen is van harte welkom. 
Contactpersoon voor informatie of aanmelden: Herman Wevers, tel. 0344 
639940 of: herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl 
 
SPIEREN KWEKEN 
 
Veel mensen vinden dat sporten geen tijd of geld mag kosten. 
Als u graag wilt sporten maar er niet te veel tijd aan wilt 
besteden, dan kunt u een paar simpele oefeningen toevoegen 
aan uw dagelijkse routine. Dit maakt uw leven iets moeilijker en 
zwaarder maar ook een stuk leuker en gemakkelijker. Met de 
volgende oefeningen ontwikkelt u meer spierkracht en balans. 
 

Makkelijke oefeningen voor in uw dagelijks leven 
Ga bijvoorbeeld eens tijdens het tandenpoetsen op 1 been staan zonder u 
ergens aan vast te houden. Zo traint u uw balans 2 keer per dag 2 minuten, 
terwijl u poetst. Elke keer als u ergens wilt gaan zitten kunt u even 5 seconden 
boven de zitting blijven hangen. Dat is heel goed voor stevige beenspieren. 
Of til tijdens het lezen elke keer als u een bladzijde omslaat even uw benen op. 
Als laatste een tip voor als u gaat spelen met de kleinkinderen. U maakt dan vaak 
veel verschillende bewegingen. De variatie in deze bewegingen is beter voor uw 
gezondheid dan alleen wandelen. Schaam u dus vooral niet en ga lekker los met 
de kleinkinderen. Samen huppelen, dansen of voetballen. 

SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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AGENDA      SSCC 
MEI 2019    

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 
Zo. 28 apr. Ontbijtfilm, zie pag. 07 

Stolpersteinewandeling, zie pag. 15 
10:00- 
14:00 

Vr. 3 mei “Mijn pop huilt ’s nachts”, in Fransche School 
zie pag. 15 

19:30  

Za. 04 mei Stadswandeling. zie pag. 11 
Rondleiding in het Oude Stadhuis 

11:00 
14:00-15:00 

Zo. 05 mei Familieprogramma, in het museum 
Muziektent: ‘The red strats’, zie pag. 13 

14:30 
14:00 

Do. 09 mei Luisterkring, in bibliotheek 10:00 
Vr. 10 mei Rijbewijskeuring 75+, zie pag. 21  
Za. 11 mei Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 
Do.  16 mei DATE activiteit, zie pag. 07  
Vr.  17 mei Rijbewijskeuring 75+, zie pag.21 10:00-12:00 
Za. 18 mei 80+ reisje naar Ochten, zie pag. 09  
Zo. 19 mei Info “Studiekring 50+” zie pag. 25 

Muziektent “De Boemeltjes”, zie pag. 13 
 
14:00 

Wo. 22 mei Dagtocht Noord Limburg en België. 
Zie pag. 13 van De Kijker van april  

 

Za. 25 mei Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840) 
Tuindag rond de weeshuistuin, zie pag.21 

10:00 
11:00-17:00 

Zo. 26 mei Jazz in de Blusser in Beusichem  (N.B.: voor-
taan op de laatste zondag van de maand! 

v.a. 14:30 

 
IN HET WEESHUIS CAFÉ/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 
- Brei- en haakcafé:  op de woensdagen 14:00-16:00 
- Tablet café:  op de woensdagen van de oneven weken 09:00-11:30 
 
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
- Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘:  op maandag 11:00-11:30 
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DE VERBOUWING: WAT GAAT ER GEBEUREN 
 
Het plein wordt een gezellige ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt (Huis 
van de Buurt Culemborg Oost), bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers. 
Tegelijkertijd creëren we rustige plekken waar mensen in gemoedelijke sfeer 
kunnen samenzijn. De architect heeft oplossingen bedacht voor een verbeterde 
akoestiek. 
Er is gekozen voor een interieur met warme, prettige materialen en kleuren, wat 
een fijn gevoel geeft voor alle bezoekers, maar ook zeker voor mensen met 
dementie. Op het informatiebord bij de ingang van Beatrix krijgt u een goede 
indruk. Het nieuwe plein is overzichtelijk, zodat we goed kunnen zien wat er 
gebeurt. Dit geeft een gevoel van veiligheid. 
Op het plein komt een heel nieuw restaurant met een goede keuken, waar 
gezonde, duurzame maaltijden geserveerd worden tussen 8.00 en 20.00 uur, 
maar waar gasten ook terecht kunnen voor een heerlijk drankje en hapje.  
 
Voor het huidige programma: houd de wekelijkse flyer in de gaten of bel naar 
W&G: tel. 0345 470380. Na 14 mei, de datum van de geplande officiële opening 
van het Plein, zullen de activiteiten weer te lezen zijn in  de volgende De Kijker. 
 
ELKE MAANDAG  
- Brei- en Haakcafé (locatie: Lanxmeer). Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 

Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 
ELKE WOENSDAG  
- Schilder- en Tekenclub (locatie: Heimanslaan)  

09:30-11:30 Geen kosten: zelf schilder-, teken/knutselspullen meebrengen.  
Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje (locatie Kleine oefenzaal)  
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 

- DIS (locatie: De Hond) 
Voor alle vragen en/of problemen van computer en tablet. 
Vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u. 

 

 
               

                 AGENDA                                                   BEATRIXSTRAAT 20 
MEI 2019 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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ACTIVITEITEN                                                                        
 ‘DE ONTMOETING’ IN BONVIE  
contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000 

ACTIVITEIT DAG EN TIJD INFORMATIE / AANMELDEN 
 Maandag  
Boetseer club 14:00-16:00 Mw. Meuleman: 06 615286782 
Biljartclub  
‘De Ontmoeting’ 

18:00-22:30 Martin Knoest: 06 10171143 

Meditatieclub 19:00-21:30 Irma Lodder: 06 21624009 
Bingo 1 x per maand Anneke Langras: 06 25182939 
 Dinsdag  
Sjoelclub 14:00-16:00 Marianne Lapien: 06 37228779 
Zangkoor ‘Enjoy’ 20:00-22:00 Anniecke v. Delft: 06 16808333 
Biljartclub  
‘De laatste stoot’ 

19:00-22:00 Fred Jägers, 06 20329229 

 Woensdag  
Biljartclub 
‘De Ontmoeting’ 
Spelletjesmiddag 

12:30-17:00 
 
 14:00-16:30 

Martin Knoest: 06 101711433 
 
De Ontmoeting: 0345 471000 

Mahjong club 20:00-22:00 J.J. Vosse: 0345 516961 
 Donderdag  
Scrabble club 14:00-16:00 Marianne Lapien: 06 37228779 
Klaverjas club 14:00-17:00 Janny van Diejen: 0345 513961 
Biljart club ‘Bon Vie’ 12:30-17:00 Peter Schiks: 06 23110738 

19:00-23:00 
Koersbal 19:00-21:00 Margot Kersaan: 06 23597263 
 Vrijdag  
Bon Fit 55 plus 09:00-09:45 Carien Smit: 0345 641535 
Brei club 10:00-12:00 Adrienne Baars: 0345 517974 
Lees club 1x per maand Hannie Brandt: 06 44388981 
Aanschuiftafel:  
Gezellig eten met 
elkaar 

vanaf 17:45 
(deur open 
vanaf 17:00)  

De ontmoeting: 0345 471000 
info@proeftuindeontmoeting.nl 

Koffie inloop Dagelijks  09:00-12:00 
Zaterdag  10:00-14:00 
Zondag     10:30-14:00 
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Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Juni 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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BESTUURSMEDEDELING 
 
In de praktijk blijkt dat Senioren Collectief duidelijk een plek in de Culemborgse 
samenleving heeft veroverd. We worden steeds meer benaderd om samen te 
werken wanneer het om onderwerpen gaat waarin de senioren centraal staan. 
Hierdoor nemen de activiteiten van de bestuursleden toe. Met name komt er druk 
te staan op de dubbele spilfunctie van secretaris/penningmeester. De taken van de 
secretaris/penningmeester worden steeds groter en verweven met elkaar. Wij 
kunnen ons dan ook gelukkig prijzen met het aantreden van de heer Jaap Schaaf 
als 7e bestuurslid. Per 1 juni is Jaap als 2e secretaris tot het bestuur toegetreden. 
Hierdoor kunnen taken worden verdeeld. Jaap zal onderstaand zichzelf 
voorstellen. Tevens is bepaald dat het bestuurslid Rob Doornebal het beheer van 
de website op zich gaat nemen. 
Het bestuur verwacht, door deze verdeling van taken, de ‘werkdruk’ van Theo 
Hendriksen te kunnen terugbrengen naar normale porties en wensen Jaap en Rob 
succes met de uitvoering van hun nieuwe taken. 
 
 
EVEN KENNISMAKEN 
 
Mijn naam is Jaap Schaaf. Ik woon sinds 4 jaar in Culem-
borg. In deze periode was ik al betrokken bij de 
‘W.M.O.-adviesraad’, de stichting ‘Schuldhulpmaatjes’ 
en het bestuur van een lokale politieke partij. Deze 
activiteiten heb ik beëindigd en daarom zocht ik een 
nieuwe uitdaging. Nadat ik eerst enkele vergaderingen 
van Stichting Senioren Collectief Culemborg heb bijge-
woond, heb ik mij aangemeld als bestuurslid. In de be-
stuursvergadering van april jl. werd besloten dat ik de 
taak van 2e secretaris op mij zou gaan nemen. Theo 
Hendriksen had een dubbele taak als penningmeester 
en secretaris. In overleg worden deze taken nu verdeeld. 
 
Mijn hobby's zijn vooral zingen en fietsen. Ik ben secretaris van het gemengde 
koor ‘Havenkoor De Woelwaters’ uit Maurik en lid van het havenkoor ‘De Deining’ 
uit Culemborg. Met deze koren zingen we op korenfestivals in Tiel, Zaltbommel, 
Zoelen, Buren en Wijk bij Duurstede. Daarnaast hebben beide koren optredens in 
zorgcentra in de hele Betuwe van Houten, Leersum, Amerongen tot aan Wijk bij 
Duurstede en van Vianen, Leerdam, Maurik tot aan Tiel. 
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FILM VAN OPTREDENS TIJDENS HET SENIOREN EVENT VAN 25-01-2019 
 
Tijdens het Senioren Event is door Herman van Haaften een film gemaakt van de 
optredens, de verschillende interviews en toespraken. Het bestuur had Herman 
gevraagd om alles op beeld vast te leggen. De reden hiervan was het feit dat de 
producent van de middag: Max Smidt, op dat moment op de IC van het St. 
Antonius ziekenhuis lag. Door de middag op film vast te leggen kon hij wellicht 
later het resultaat van zijn vele werk zelf bekijken en de middag ervaren. In april jl. 
heeft ‘Brownies en Downies’ op de markt de medewerkers van het Senioren Event 
in hun restaurant gratis een goed verzorgde Happy Hour aangeboden. Een geste 
die zeer gewaardeerd is. Het bestuur bedankt ‘Brownies en Downies’ nogmaals 
hartelijk. Tijdens dit gezellige samenzijn werd er gesproken over het feit dat de 
film een mooie weergave is geworden van deze goed verzorgde middag met haar 
geweldige optredens en muzikale momenten. De aanwezigen vroegen om de film 
te kunnen zien. Er is toen besloten om de film op YouTube te zetten, zodat hij voor 
meer personen te zien is. Het bekijken van deze film is voor degenen die geweest 
zijn het opnieuw beleven van het Event. En voor hen die er niet bij waren een 
overzicht van wat zij hebben gemist en misschien een aanmoediging om er de 
volgende keer ook bij te zijn.  
Wij willen de film van harte aanbevelen. 
 
Om de film op de computer te vinden:  
- Ga naar Google. Type in: YouTube Senioren Collectief Culemborg. De film komt 

tevoorschijn en kan worden aangeklikt. Ook kan het via de website van 
Senioren Collectief Culemborg/evenementen, dan doorlinken naar de film. 

 
Het bestuur 

 
 
 
 

BESTUUR EN REDACTIE VAN DE KIJKER 
WENSEN U VAN HARTE 

 
 
 
 

 
 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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LINIEPONT 
Dit veerpontje brengt wandelaars en fietsers heen-en-weer over de Lek, van Werk 
aan het Spoel (Culemborg) naar Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg 
(Schalkwijk). De Liniepont vaart in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is echt een 
zomers uitstapje! 
 

LEKKER SWINGEN MET LIVE-MUZIEK OP ‘HET SPOEL’ 
Caatje aan de Lek nodigt diverse bands uit die komen spelen in het Amfitheater (Fort 
Het Spoel). Funk, Soul, Jazz, Latin, Blues, You name it, we’ve got it! 
Kom genieten van de fijne muziek, een hapje, drankje en een zonnetje. 
Op: zaterdagen 08 juni 15:00- 17:00, 16 juni 16:00 -18:00 en 29 juni 14:30- 16:30  
 
MIDZOMERAVONDWANDELING 
Op vrijdag 21 juni, 20:00-21:00 u. genieten van de bijzondere sfeer van deze 
zomeravond in de uiterwaarden rond Werk aan het Spoel. Deelname is € 5,- p.p. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 

Leden van Jeu de Boules Vereniging ‘Les Taxateurs’ komen op onderstaande 
data naar diverse Jeu de Boules banen om samen met u te Jeu-de-boulen. 
Zij geven o.a. een demonstratie en uitleg over het spel. Doet u gezellig mee?  

IEDEREEN IS WELKOM! 
 

Woe. 05 juni  
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij Zorgcentrum Beatrix,  
Beatrixstraat 20 

Woe. 12 juni  
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij Huiskamer van de Buurt,  
Gandhi 205 

Woe. 19 juni 
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij de ingang van de ‘Ontmoeting’ 
in Bon Vie 

Woe. 26 juni 
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij ‘Les Taxateurs’,  
Steenovenslaan 16 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
We worden in de media telkens geconfronteerd met het gezegde: ”Wij moeten 
inspelen op de toenemende vergrijzing. De zorgkosten en eenzaamheid zullen sterk 
gaan toenemen”. Men vergeet hierbij te noemen dat deze grijzende generatie een 
steeds grotere meerwaarde krijgt voor de samenleving. Tijdens een vergadering 
van een vrijwilligersorganisatie opperde een 65-plusser: “We moesten maar eens 
gaan staken! Allemaal eens iets gaan doen voor onszelf, boekje lezen, tuin doen, 
fietsen of wat dan ook. In ieder geval: 
niet klaar staan voor één van onze 
medemensen”. Denk je eens in: wat zou 
het dan een chaos worden. Neem 
bijvoorbeeld de oma’s en opa’s, die 
oppassen op hun kleinkinderen. Een van de ouders van die kinderen moet dan 
stoppen met werken. Hypotheek kan niet meer worden betaald, de broekriem zou 
dan bij hun kinderen moeten worden aangehaald. Dan praten we nog niet over de 
vrijwilligers van sociale organisaties. Neem bijvoorbeeld de chauffeurs en bijrijders 
van Klaartje, de vrijwilligers in de zorg- en verpleeghuizen, mantelzorgers, 
verenigingen die volledig op gepensioneerde vrijwilligers draaien. Bestuurders van 
vele verenigingen zijn senioren. De Kijker zou dan niet uitkomen, want alle 
vrijwilligers van Senioren Collectief zijn boven de 65 jaar. De 65-plussers kunnen 
eigenlijk de straat niet op, want waarvoor zouden wij dan moeten demonstreren. 
Meer geld, betere arbeidsvoorzieningen? Neen, want we zijn letterlijk en figuurlijk 
onbetaalbaar. Dus daar hoeven we het niet voor te doen. Een keer laten zien hoe 
de senioren van deze tijd nodig en onvervangbaar zijn, dat zou misschien wel wat 
zijn. Gewoon eens de harp aan de wilgen hangen. Gewoon eens een paar dagen 
luieren. Laten zien dat nog vitale ouderen het sociaal kapitaal van de samenleving 
zijn. De waarde van dit sociaal kapitaal is niet in cijfers uit te drukken, maar meer 
aandacht hiervoor zou toch wel prettig zijn. Niet alleen de ‘hoge kosten van de 
vergrijzing’, maar ook de waarde eens benoemen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meerwaarde door onze overheid wordt onderschat. Natuurlijk vinden de meeste 
vitale senioren het fijn om nog te kunnen oppassen, vrijwilliger te zijn en, indien 
nodig, te zorgen voor een ander en een meerwaarde te zijn voor hun naasten. Er 
wordt vaak ook iets positiefs uit deze bezigheden gehaald.  
Laten we toch maar niet gaan staken, want dan worden die anderen - die ons 
nodig hebben - gedupeerd. Laten we ons maar houden aan het aloude gezegde:  
wat in stilte wordt gedaan, klinkt het luidst. 

HS 
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VEILIG OMGAAN MET ROLLATOR, SCOOTMOBIEL EN FIETS 
Ouder worden doen we allemaal. Het liefst wilt u natuurlijk zo 
lang mogelijk fit en mobiel blijven. Een fiets, rollator of 
scootmobiel kan u daarbij helpen. U kunt een training volgen om 
goed en veilig om te gaan met deze hulpmiddelen. 
 
Op maandag 3 juni 2019 SCOOTMOBIEL-training 
- Van 09.30 u. tot 12.00 u. in Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b  
- Van 13.30 u. tot 16.00 u. bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 
Deze training wordt verzorgd door Erna Burgler en haar collega, beiden zijn 
ergotherapeut bij zorgcentra de Betuwe. Ook Medipoint zal aanwezig zijn. Graag 
uw eigen scootmobiel meenemen. 
U leert o.a. uw scootmobiel op de juiste manier te bedienen; deze wordt voor u 
afgesteld en u gaat buiten oefenen onder begeleiding. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de verkeersregels. Na de training kent u de verkeersregels (weer) 
beter en weet u hoe u zich veilig kunt voortbewegen met uw scootmobiel.  
Zo gaat u zelfverzekerder de weg op! 
 
Op maandag 17 juni 2019 (Electrische) FIETS-training  
- Van 09.30 u. tot 12.00 u. in Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b.  
- Van 13.30 u. tot 16.00 u. bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 
De fietstraining wordt verzorgd door Erna Burgler, ergotherapeut bij Zorgcentra de 
Betuwe, en Evelien van Wiggen van Evelanx Fysiotherapie. Ook ‘Dokman’, 
tweewieler specialist, zal aanwezig zijn. Graag uw eigen fiets meenemen.  
U leert o.a. hoe u veilig kunt fietsen, hoe u de balans bewaart als u op -en afstapt. 
Tevens worden de verkeersregels opgefrist. ‘Dokman’ neemt diverse fietsen, (ook 
elektrische- en aangepaste) en hulpmiddelen mee om mee kennis te maken. Hij 
kan u ook technische hulp bieden. 
Deelname aan een van de trainingen kost 5 euro, inclusief koffie/thee en wat 
lekkers. Aanmelden kan bij Karin Burgers van ElkWelzijn: tel. 06-20718053 of via 
de mail: kburgers@elkwelzijn.nl.  
Deze trainingen worden gegeven in het kader van ‘Gezond Ouder Worden’, GGD 
Gelderland Zuid in samenwerking met diverse organisaties in Culemborg. 
 
ELKE DINSDAGAVOND EEN UURTJE WANDELEN VAN 19.00 TOT 20.00 u. 
Met elkaar wandelen in een rustig tempo vanuit buurtcentrum ‘Bolderburen’ 
(Prijsseweg 2a). Na de wandeling is er gelegenheid om gezellig met elkaar koffie of 
thee te drinken. Heeft u zin om mee te wandelen? U kunt dan naar het 
‘Buurtcentrum’ komen of even bellen met Karin Burgers van ElkWelzijn: 06-
20718053. 

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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NAAR PANORAMA RESTAURANT 

‘DE BLAUWE KAMER’ IN RHENEN / WAGENINGEN 
 
OP ZATERDAG 22 JUNI 2019 
Bij mooi weer kunt u (als er op dat moment voldoende 
plaats is) genieten op het terras dat gelegen is aan een 
grote visvijver en een hertenweide. Wanneer het buiten te 
fris is kunt u binnen heerlijk vertoeven. Het interieur is 
licht en ruim opgezet. Het restaurant is aangekleed met 
waterdamp open-haarden en een aquarium van twee 
meter lang met verschillende vissoorten waaronder 
discusvissen. Hierdoor straalt het restaurant een open 
maar ook warm gevoel uit waarin u zich volledig kunt 
ontspannen. 
 
Opgeven:          tot 16 juni bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
Kosten:    € 9,00 p.p. (te betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:    U wordt opgehaald tussen 13.00 en 13.30 u. 
Thuiskomst:     tussen 17.00-17.30 u. 
 
BETUWSE KERSENMIDDAG 
 
OP DINSDAG 9 JULI 2019 
Vanmiddag gaan we naar de Kersen- en Theetuin 
‘Molenweg’ in Zoelmond, waar ze, volgens enthousiaste 
kerseneters, de LEKKERSTE kersen van de hele Betuwe 
hebben. We worden daar om half drie op de thee/koffie 
(met eigengebakken kersengebak) verwacht. Daarna krijgt 
u de tijd om rond te kijken in het leuke landwinkeltje met 
allerlei heerlijke dingen en leuke artikelen. Voordat we 
huiswaarts keren krijgt u nog een keer 
thee/koffie/frisdrankje of een eenvoudig ijsje. Deze 
gezellige KERSENMIDDAG eindigt met voor ieder een doosje kersen. 
 
Opgeven:       tot 3 juli bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
Kosten:    € 9,00 (te betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:     u wordt opgehaald tussen 13.30 en 14.00 u.  

  (Dus wat later dan u gewend bent) 
Thuiskomst:   om ongeveer 16.45 u. 

 

     80+ UITJE 

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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DAGTOCHT URK, VAREN & HISTORIE                      WOENSDAG 3 JULI 2019  
 
Via onze gebruikelijke opstaproute rijden 
we naar Valk hotel ‘De Witte Bergen’ te 
Eemnes, waar we 2 x koffie/thee 
gebruiken met gesorteerd gebak. Via een 
toeristische route rijden we naar Urk, 
waar we om 12.30 u. inschepen op het 
passagiersschip ‘De Zuiderzee’ voor een twee uur durende vaartocht langs de kust 
van Urk en door het grootste windmolenpark van het IJsselmeer. Aan boord krijgt 
u een lunch met kroket aangeboden. 
Bij terugkomst wandelen we naar museum ‘Het Oude Raadhuis’. Dit is ca. 500 m. 
lopen (de bus kan niet in de smalle straatjes komen). In het museum is van alles te 
zien over het Urk van vroeger. Een eiland met zijn karakteristieke bewoners en 
bebouwing. Met een eigen klederdracht en eigen dialect. Op het eiland leefden ze 
van de visserij in hun sobere woningen. De zee gaf hen brood, maar bezorgde ook 
veel leed. Honderden vissers kwamen om op zee. Het leven was hard en armoedig. 
Het museum geeft een indruk van de leefomstandigheden van de Urkers in 
vroegere tijden. Er is een film te zien over de visserij. Om 16.15 u. gaan we richting 
Culemborg en verwachten rond 18.00 u. thuis te zijn. 
 
AANMELDEN  
Tot 17 juni, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het 
aanmeldformulier bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg 
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, tel.nr. én opstapplaats vermelden!! 
KOSTEN 
€ 49,00 p.p. Dit is inclusief 2 x koffie met gesorteerd gebak, vaartocht van 2 uur 
met lunch en kroket, entree museum en vervoer per luxe touringcar. 
BETALING   
Graag ook vóór 17 juni op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. 
N.B.: Bij annulering vanaf 5 dagen vóór vertrek is restitutie niet mogelijk. 
 
Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in: 
O 1.    08.30 :   Garage Streef     
O 2.    08.35 :   Betsy Perkweg/Roosje Vos  
O 3.    08.40 :   Otto van Reesweg/Vianense Poort  
O 4.    08.45 :   Lalainglaan/hoek Dreef  
O 5.    08.50 :   Driestad (bij bushalte)  
O 6.    08.55 :   t/o Kruidvat Chopinplein  

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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JAARLIJKSE SPONSOR FIETSTOCHT 
 
Op maandag 10 juni 2019, 2e Pinksterdag, 
organiseert ‘Stichting Werkplaats voor de 
Wereld’, nu al voor de 21ste keer, een 
fietstocht.  
Gestart kan worden tussen 12.00 en 13.30 u. 
bij onze werkplaats aan de Anna Blamanweg 
26 in Culemborg. De tocht is ongeveer plm. 25 
km. lang. Kosten van deelname bedragen  
€ 5,00 (kinderen t/m 12 jr. € 2,50). 
 
Ergens halverwege is er een gezellige tussenstop waar u onder het genot van een 
kopje koffie, thee of limonade even kunt uitrusten. De fietstocht eindigt weer bij 
de werkplaats waar u een aandenken aan deze leuke fietstocht kunt ophalen. In 
het winkeltje bij de werkplaats kunt u informatie opdoen over het verloop van 
onze nieuwe acties in Tanzania. Het is ook mogelijk om er unieke, handgemaakte 
cadeautjes te kopen voor uzelf of voor een ander. 
 
De opbrengst van de fietstocht zal dit jaar worden besteed aan de afbouw van 
een nieuw revalidatiecentrum in Mbeya, Tanzania. Het revalidatiecentrum staat 
in de buurt van de school voor gehandicapte kinderen, waarvoor we in 2018 geld 
hebben bijeen gefietst. De school is inmiddels volledig gerenoveerd en kan weer 
heel wat jaren vooruit. Het nieuwe revalidatiecentrum moet ervoor gaan zorgen 
dat met name kinderen met een handicap en ook volwassenen die net 
geopereerd zijn straks betere revalidatie voorzieningen krijgen waardoor ze een 
grotere kans hebben op herstel en minder risico op complicaties na een 
operatie. 
Kunt u zelf niet meefietsen, maar vindt u wel dat de mensen in Afrika een beter 
lot verdienen? Help ons en wordt donateur of sponsor. Ons IBAN-nummer is 
NL70RABO0312546084. Op onze website kunt u meer hierover terugvinden: 
www.werkplaatsvoordewereld.nl. 
 
Wij hopen op veel enthousiaste deelnemers!  
 
Met vriendelijke groet,  
Corrie en Henk van Kesteren.  
 
info@werkplaatsvoordewereld.nl. 
  
 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + 
RIJBEWIJSKEURINGEN  
vrijdag 07 + 21 juni, 12 + 26 juli, 09 + 23 aug., 13 + 27 sept. en 11 + 25 okt. 2019 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR 

minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de 
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 

Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
KOSTEN 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING  
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs,  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij 

uw eigen apotheek), een flesje met uw eigen urine, 
- De bril die u draagt tijdens het autorijden, 
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (voor betaling keuringarts)  
 
 

 

AANMELDSTROOK DAGTOCHT WOENSDAG 03 JULI 2019 
URK, VAREN & HISTORIE                                                              ZIE PAG. 17 
Naam Tel.nr. Nr. opstap-

plaats 
rolstoel 
rollator 

dieet 

1:     
2:     
3:     
4:     
Adres van persoon nr.1: 
Opmerkingen/ bijzonderheden: 

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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Wij zijn een fietsclub met gezellige dames en heren vanaf ca. 55 jaar. Van medio 
april tot medio oktober fietsen wij elke woensdagochtend een tocht van ruim  
30 km. We rijden veel prachtige en verschillende routes langs rivieren, door 
polders en bossen met een gemiddelde snelheid van 17 km per uur. Er is een 
koffiepauze op een adres onderweg. De meeste leden rijden tegenwoordig op 
een elektrische fiets. We rijden in groepen van elk 10-20 personen; groep één 
start om 09.00 u. en groep twee om 09.15 u. vanaf ‘Bartje’ aan de Meerlaan.  
 
Ca. vijf keer per jaar 
rijden we, als het weer 
het toelaat, een dagtocht 
van ca. 65 km. Die wordt 
een paar dagen van 
tevoren aangekondigd. Er 
wordt dan een mooie 
tocht gereden met stops 
onderweg om wat te 
drinken en te lunchen. 
Die dag kun je ook 
beslissen om met de ochtendrit mee te fietsen. 
 
De contributie bedraagt € 7,00 per jaar. 
Elk voor- en najaar komen de leden bijeen, waarbij een kopje koffie met gebak 
wordt aangeboden.  
 
Heeft u interesse, dan kunt u bellen met onze secretaris Ton Peek: tel. 0345 
519550. U kunt ook eerst een paar keer op proef een rit meerijden om te kijken 
of u lid wilt worden. 
 
 

SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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PINKSTER PRAAT    -    OMER GIELIET    -    TIJD VOOR GELOOF, GEEST, FILOSOFIE  
Omer Gielliet was een wilde priester, een pastor, profeet 
en kunstenaar. Zo typeerde Marinus van den Berg de 
Zeeuwse priester-beeldhouwer Omer Gielliet die bekend-
heid verwierf met zijn houtsculpturen. “Zonder mensen 
zoals deze Omer lijdt de heilige Geest ademnood”. 
 
Geloven was voor Omer Gielliet opstaan, in verzet komen tegen misstanden. 
Geloven was voor Omer ook: “Je hart geven”. Ze zeggen in de kerk, credo, “ik 
geloof”. Maar credo is afgeleid van ‘cor do’, ik geef mijn hart. Omer: “natuurlijk 
heb ik ook momenten van twijfel gekend over het bestaan van God. Als je ziet 
wat er allemaal voor ellende is in de wereld! Maar als je terugkijkt op dingen die 
je hebt meegemaakt en de houvast die je er aan hebt gehad, dan geloof je weer. 
Dan zie je God weer lopen”.  
Je moet kiezen tussen het leven of de dood, met andere woorden: leef je voor 
jezelf of voor mensen die je nodig hebben. Dan krijg je op den duur misschien 
een ander soort christendom. Vanaf 1995 nam Omer meer en meer stelling in de 
vreemdelingenproblematiek: ‘’De economie is de heerser van de wereld. Alles 
wordt eraan ondergeschikt gemaakt. We moeten de nieuwe gouden kalveren 
afbreken in plaats van ons over te geven aan afgoderij”. Ik hoor vaak mensen 
zeggen: ‘er moet iets zijn.’ Dat is onzin: er moet iemand zijn. Die iemand ben 
jezelf. We moeten luisteren naar de mensen die hulp vragen. De asielzoekers 
waarvoor ik veel respect heb, zijn geen bedelaars of behoeftige. Dat zijn mensen 
die alles opgeven omdat zij niet onder een onmenselijk systeem willen leven. Die 
kunnen zeggen: “ik kom niet met lege handen. Ik maak muziek die jullie niet 
kennen, heb kennis die jullie niet bezitten.” Die mensen geven onze samenleving 
juist een enorme veerkracht, als je je ervoor openstelt. Het is niet uit 
naastenliefde dat we hulp moeten bieden, maar door niet te helpen, ben je geen 
mens! Doordat je mensen kan helpen, verrijk je je eigen leven. Je wordt zelf een 
beter mens. In zekere zin helpt de vluchteling ons om mens te zijn. Bovendien 
hebben die mensen het recht om te wonen en te leven waar ze willen. De aarde 
is van ons allemaal! “Ik geef toe dat ik niet veel heb kunnen bijdrage aan een 
betere wereld. Aan de aantasting van het milieu is nog steeds geen einde 
gekomen. Er worden nog steeds oorlogen gevoerd en miljoenen mensen leven 
nog altijd in grote armoede. Maar ik spiegel me aan het verhaal van de profeet 
die in Sodom rondliep. Deze profeet riep de mensen op om tot bezinning te 
komen, maar niemand luisterde. Iemand vertelde de profeet dat het geen zin 
had om te blijven roepen. Maar de profeet antwoordde toen, dat hij toch door 
bleef gaan, omdat hij in ieder geval zichzelf zou horen.” 
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Voor de exacte gegevens: let op de flyers! 
 

ELKE MAANDAG     
- Brei- en Haakcafé 

Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 
Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 

 
ELKE WOENSDAG  
- Schilder- en Tekenclub  

09:30- 11:30. Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen 
meebrengen. Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje.   
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 

- DIS (zomerstop juni t/m augustus) 
 
 
 
 
 
 

 

 
                AGENDA                                                 BEATRIXSTRAAT 20 

 
JUNI 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 
Ma. 
t/m 
Do. 

03 juni 
t/m 
06 juni 

Avond 4-daagse,  
met pas € 8,50, zonder pas € 5,50 
Vertrek vanaf het Plein  

17:30 
 
18:00 (Do.) 

Vr. 07 juni Scholten mode. Gratis. Op het Plein 10:30-14:00 
Di. 11 juni Zingen op Het Plein. Gratis  14:00-15:00 
Wo. 12 juni Koor ‘De Woelwaters’ Op het Plein, Gratis 19:30-21:00 
Di. 18 juni Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00. Op het Plein 19:00- 
Vr.  21 juni Klankschalensessie. In bioscoop. Gratis 14:00-16:00 
Di. 25 juni Zingen op Het Plein. Gratis 14:00-15:00 
Di. 25 juni Bewonersbingo. € 2,50 / € 3,50. Op het Plein 

b k f
19:00-21:00 

ZIE VOOR DE ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ 
IN BON VIE DE VORIGE DE KIJKERS                           
Contactpersoon: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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AGENDA      SSCC 
JUNI 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 
Za. 01 juni Stadswandeling 

Rondleiding in het Oude Stadhuis 
Rommelmarkt op het Pieterplaatsje 

11:00 
14:00-15:00 
09:00-15:00 

Zo. 02 juni Familieprogramma, in het museum 
 ‘What So Ever’ Muziektent in Plantage 

14:30 
14:00 

Ma. 03 juni Scootmobiel training, zie pag. 13   
Vr. 07 juni Rijbewijskeuring 75+, zie pag. 23 10:00-12:00 
Za.  08 juni Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840) 

‘The Yaerlings’, in Amfitheater Fort ’t Spoel,  
zie pag. 09 

10:00 
15:00-17:00 

Zo. 09 juni ‘Dutch Oldtimers Jazz Band’ in Park Beau garde 14:30- 
Ma. 10 juni Fietsen voor het goede doel, zie pag. 21  
Do. 13 juni Luisterkring, in bibliotheek 10:00 
Zo. 16 juni ‘Lime House Jazzband’. Amfitheater  16:00-18:00 
Ma. 17 juni (electr.) fiets training, zie pag. 13   
Vr. 21 juni Rijbewijskeuring 75+, zie pag. 23 10:00-12:00 
Za. 22 juni Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840) 

80+ reisjes naar Wageningen/ Rhenen en 
Kersen-eetmiddag, zie pag. 15 

10:00 

Zo. 23 juni Muziektent: ‘Judith Jobse en je kinderen’ 
Buiten Gewoon Zingen Korenfestival in 
Amfitheater Fort Spoel. 

14:00 
11:00-17:00 

Vr. 28 juni Orgelconcert Pieter Dirkse in Grote  
of Barbarakerk 

20:15 

Za. 29 juni ‘Jazzalike’ in Amfitheater Fort Spoel, zie pag.09 14:30-16:30 
Zo. 30 juni Jazz in ‘de Blusser’ in Beusichem 12:30-16:30 

 
IN HET WEESHUIS CAFÉ/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 
- Brei- en haakcafé:  op de woensdagen 14:00-16:00 
- Tablet café:     op de woensdagen van de oneven weken 09:00-11:30 
 
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
- Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘: op maandag 11:00-11:30 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Juli 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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DRAADLOOS ALARM:  WUZZI ALERT  
 
Het mobiele alarm Wuzzi Alert is samen met gebruikers, 
familie en mantelzorgers ontwikkeld. Daarom is Wuzzi 
het meest gebruiksvriendelijke en goedkoopste mobiel 
alarm van Nederland. Voordelen van dit systeem zijn 
dat, in tegenstelling tot veel andere alarmsystemen:  
- er geen aanpassingen/installatie in je huis nodig zijn 

(het gaat namelijk via GSM/GPS),  
- het ook op verre afstand werkt: in eigen plaats, in andere steden en zelfs in 

het buitenland,  
- het per maand opgezegd kan worden.  
 
Hoe werkt het mobiele alarm van Wuzzi Alert? 
Met een druk op de knop staat u in contact met uw contactpersonen of met de 
Wuzzi Alert alarmcentrale. Hierbij is de positie bekend en kan er op afstand met 
elkaar gesproken worden. De gebruiker draagt het fraaie superlichte mobiel 
apparaatje bij zich en kan gaan en staan waar hij/zij wil. De krachtige GPS zorgt 
voor een nauwkeurige positiebepaling. Ook wordt mobiel alarm Wuzzi Alert 
gebruikt om overal vindbaar te zijn of automatisch te alarmeren als je te ver weg 
gaat. Het werkt via de GPS/satelliet. Het is zeer gebruiksvriendelijk, direct klaar 
voor gebruik. 
 
N.B.: met een beginnende dementie staat de gebruiker met één druk op de knop 
in contact met zijn of haar contactpersoon (familie, mantelzorgers of 24/7 
meldkamer). De positie is bekend en er kan er op afstand met elkaar gesproken 
worden. In latere dementiefase wordt Wuzzi Alert vooral gebruikt om de gebruiker 
zoveel mogelijk vrijheid te geven en toch overal vindbaar te zijn. Met een zelf in te 
stellen veilige zone (omgeving, vaste wandelroute), wordt de contactpersoon 
automatisch gealarmeerd als de veilige zone wordt verlaten. 
 
Men kan kiezen voor een sociaal of een professioneel alarm. Bij het sociaal alarm 
bepaalt u zelf met wie u de alarmering invult. Dit zijn meestal uw familie, buren of 
mantelzorgers. Bij een alarmsituatie worden deze contactpersonen een voor een 
gebeld, net zo lang tot er contact is. Bij het professioneel alarm vult u de 
alarmopvang in met een alarmcentrale. Onze centralisten zitten dag en nacht klaar 
om het alarm te beantwoorden. Bij urgentie kunnen zij altijd de hulpdiensten 
inschakelen, anders worden de contactpersonen een voor een gebeld om u te 
helpen. 
 
Voor meer info. en/of aankoop kunt u terecht bij de STMR-winkel op de markt. 
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Nieuwsbericht 17-04-2019  
 
START PILOTS LOGEERZORG OM MANTELZORGERS TE ONTLASTEN 
 
Tien gemeenten starten met een pilot 
logeerzorg om mantelzorgers te 
ontlasten. Door logeerzorg kunnen 
ouderen die thuis zorg krijgen van 
bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een 
zorginstelling ‘logeren’ zodat de 
mantelzorger even op adem kan komen. 
Het ministerie van VWS ondersteunt de 
gemeenten met 1 miljoen euro vanuit 
het programma Langer Thuis. Met het geld kunnen gemeenten onder meer een 
coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor 
logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert 
de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De pilots 
worden gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie 
Hermans (VVD). 
 
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, 
maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast 
raken en velen lopen het risico overbelast te worden. Om dit te voorkomen is er 
ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende 
zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem 
te komen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg 
verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’- om de 
mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een 
verpleeghuis.  
 
Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De 
logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden. 
De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 
2018 op om deze vorm van respijtzorg verder te ontwikkelen. 
 
 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
 



DE KIJKER JULI 2019 7 
 

Nieuwsbericht 17-04-2019  
 
START PILOTS LOGEERZORG OM MANTELZORGERS TE ONTLASTEN 
 
Tien gemeenten starten met een pilot 
logeerzorg om mantelzorgers te 
ontlasten. Door logeerzorg kunnen 
ouderen die thuis zorg krijgen van 
bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een 
zorginstelling ‘logeren’ zodat de 
mantelzorger even op adem kan komen. 
Het ministerie van VWS ondersteunt de 
gemeenten met 1 miljoen euro vanuit 
het programma Langer Thuis. Met het geld kunnen gemeenten onder meer een 
coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor 
logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert 
de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De pilots 
worden gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie 
Hermans (VVD). 
 
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, 
maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast 
raken en velen lopen het risico overbelast te worden. Om dit te voorkomen is er 
ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende 
zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem 
te komen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg 
verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’- om de 
mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een 
verpleeghuis.  
 
Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De 
logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden. 
De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 
2018 op om deze vorm van respijtzorg verder te ontwikkelen. 
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DAGTOCHT OOIJPOLDER EN KLEEF OP WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019 
(zonder diner) 
Na de opstaproute vertrekken we richting het plaatsje Ooij in de Ooijpolder. Bij 
restaurant ‘Vink’ drinken we koffie/thee (2x) met ‘DROOM’-taart. 

Daarna rijden we per Zonnetrein door de prachtige Ooijpolder. Deze trein rijdt op 
zonne-energie en is dus milieuvriendelijk. Terug in het restaurant krijgt u een goed 
verzorgde lunch met kroket aangeboden. Daarna rijden we via een mooie route 
naar het Duitse plaatsje Kleve. Hier heeft u ca. twee uur, vrij te besteden, tijd in 
het centrum. 
N.B.: wij vinden het noodzakelijk dat u (als u dat heeft) een mobiel-
telefoonnummer doorgeeft, zodat wij u in voorkomend geval die dag kunnen 
bereiken om de terugreis op tijd te kunnen aanvaarden. Omdat we naar Duitsland 
gaan, dient u een geldige ID-kaart of paspoort bij u te hebben. 
We verwachten tussen 17.30 u. en 18.00 u. terug te zijn in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 29 juli, bij voorkeur per e-mail, : yvonnebrouwers@hetnet.nl of 

via het aanmeldformulier (op pag. 21) bij: Yvonne Brouwers, 
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.  
N.B.: wilt u bij aanmelding duidelijk naam, tel.nummer(s) én 
opstapplaats vermelden! 

Kosten: € 45,00 p.p. Dit is inclusief 2 x koffie met “DROOM”-gebak, rit per 
zonnetrein van 1 uur, met lunch en kroket, entree en vervoer per 
luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 29 juli op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 
SSCC Culemborg.  

 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  

O 1 08.30 uur Garage Streef 
O 2 08.35 uur Betsy Perkweg / Roosje Vos 
O 3 08.40 uur Otto van Reesweg / Vianense Poort 
O 4 08.50 uur Lalainglaan / hoek Dreef 
O 5 08.55 uur Driestad (bij bushalte) 
O 6 09.00 uur t.o. Kruidvat Chopinplein 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Ik ben alweer een weekje thuis. Want ja, we 
gingen er even tussen uit. Even weg uit de sleur 
van alle dag. Even een andere omgeving. Je zou 
kunnen zeggen dat ik op vakantie ben geweest, 
maar zo noem ik het niet. Neen, ik noem het geen 
vakantie, want als je gepensioneerd bent, is het 
volgens mij altijd vakantie. Ik noem het op reis 
gaan. Andere culturen beleven. Andere mensen 
ontmoeten. We hadden gekozen voor een groepsreis. Eerst met het vliegtuig en 
later een rondreis met de bus. Maar wat word je moe van zo’n zogenaamde 
vakantie. Eerst ben je al weken druk om weg te gaan. Wat moet ik meenemen. Is 
het koud weer of wordt het warm. Koffers pakken. 
Als je met het vliegtuig gaat mag je midden in de nacht om drie uur opstaan en op 
weg gaan. Zo is het ook weer bij het terugkomen. Om maar niet te spreken van de 
rondreis. Elke dag verder, elke dag vroeg op. Ik zeur nu wel erg, maar het was wel 
de moeite waard. Ik heb erg genoten en veel moois gezien. Andere mensen 
gesproken en vreemde culturen mogen opsnuiven. Alleen, toen ik thuis was, was ik 
weer druk. Was doen, kranten doorlezen, want je moet wel even bij blijven. Want 

er was veel gebeurd in die tijd: Duncan had het 
songfestival gewonnen, Ajax was landskampioen 
geworden, Willem Alexander en Maxima hadden 
Culemborg bezocht, May was afgetreden, de 
Europese verkiezingen, aardbeving in Groningen, 
zwembad van Culemborg gaat dicht, enzovoort. Ik 
ben weer moe, moe van het afkicken van de 
vakantie.  Maar ook blij om weer in Culemborg te 
zijn. Bekenden en familie te zien, op straat weer 

begroet te worden. Gewoon weer in het eigen ritme. Ik ben de vakantie al bijna 
weer vergeten, maar wat ik wel weet is dat ”Oost-West Thuis Best” toch wel heel 
erg fijn en van toepassing is. Hoewel ik me terdege realiseer dat je niet geraniums 
achter moet gaan zitten, maar dingen moet gaan ondernemen. Dit heb ik zeker 
ook tijdens mijn reis geleerd. Je blijft door reizen jong en midden in het leven 
staan. “Oost-West Thuis Best”, dat klopt, maar dat waardeer je alleen als je weg 
bent geweest. Het hoeft niet altijd met een lange reis, want ook een middagje uit 
met ‘Klaartje’ kan heel gezellig zijn en andere deuren openen.  Het blijft leuk om 
weg te gaan, maar ook weer fijn om later weer thuis te komen. 

HS 
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LANCERING WEBSITE REGIOBEELDEN JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK 
Nieuwsbericht 07-05-2019 
 
Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die 
zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de 
huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is 
de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden 
verkregen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link 
gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Veldpartijen 
kunnen de website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s. De 
ontwikkeling van de site is een belangrijke pijler die VWS aanbiedt in de 
ondersteuning van de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. 
 
Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel dat 
inzichtelijk maakt waar actie nodig is. Wat gaat goed en wat kan beter? En welke 
opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg? Hoe 
anticiperen regio’s daarop? Niet alleen de bevolking vergrijst, maar ook 
mantelzorgers worden zorgvragers en de jongere bevolking is vaker chronisch ziek. 
En welke zorgaanbieders zijn over 5 jaar nog beschikbaar? Deze trend verschilt per 
regio. Het regiobeeld kan een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie, 
waarbij alle betrokken schakels afspraken maken over organisatie van zorg en 
ondersteuning. De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de 
inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en aan de manier 
waarop aanbieders de zorg zo organiseren dat de patiënt zich het best geholpen 
voelt in zijn dagelijks functioneren. 
De site is nog in ontwikkeling en zal continu aangevuld worden. De onderliggende 
dataset komt binnenkort als open data beschikbaar. Er zijn in totaal 60 
verschillende indicatoren. Het zorggebruik is uitgesplitst in 25 indicatoren op het 
terrein van de curatieve zorg (Zvw), langdurige zorg (Wlz), ondersteuning (Wmo), 
mantelzorg en Jeugdhulp. Om de ontwikkeling in zorggebruik te duiden zijn er ook 
indicatoren over demografie, gezondheid en leefstijl en de sociale omgeving. Tot 
slot zijn er indicatoren beschikbaar voor het aanwezige zorgaanbod. 
Naar verwachting wordt half mei een voucherregeling bij Zonmw opengesteld, 
waar partijen een aanvraag kunnen indienen voor het inzetten van externe 
expertise bij het opstellen en aanvullende analyse op de dataset om te komen tot 
het gedeelde beeld in de regio. Kijk voor de meest recente ontwikkelingen op  
www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. 

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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expertise bij het opstellen en aanvullende analyse op de dataset om te komen tot 
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KLEINE MIDDAGREISJES   NAAR LOCATIES AAN VERSCHILLENDE RIVIEREN  
Opgeven voor al deze reisjes vanaf 1 juli: 
bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
(tot uiterlijk een week voor de datum van het reisje) 
Kosten:         € 9,00 p.p. (betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:        u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u.  
Thuiskomst: tussen 17.00 u. en 17.30 u.  
 
NAAR HURWENEN: RESTAURANT ‘DE ROSKAM’                OP WOENSDAG 17 JULI 
Aan de Waaldijk in Hurwenen bevindt zich brasserie ‘de Roskam’ met een mooi 
uitzicht over de rivier de Waal. Daar gebruiken we de koffie/thee met gebak. We 
kunnen buiten en 
binnen zitten. We 
hopen natuurlijk dat 
het die middag 
mogelijk is om van het 
terras gebruik te 
kunnen maken.  
 
NAAR DE VLIST: RESTAURANT ‘DE VLISTERSTEE’             OP DONDERDAG 25 JULI 

Vanmiddag rijden we naar het kleine plaatsje ’de Vlist’ gelegen 
aan het smalle prachtige riviertje ‘De Vlist’. We drinken de 
koffie/thee in het landelijke buurtcafé ‘Vlisterstee’.  
Bij mooi weer op hun terras en anders binnen! 

 
NAAR KEDICHEM: ‘HOTEL AAN DE LINGE’                            OP WOENSDAG 31 JULI 
Deze middag rijden we naar Kedichem en 
gaan we gezellig op de koffie/thee in 
hotel/restaurant ‘Aan de Linge’. 
Dit is gelegen aan de rivier ‘De Linge’ en 
ligt tussen Gorinchem en Leerdam. 
 
NAAR HUIZEN: RESTAURANT ‘DE HAVEN VAN HUIZEN’  OP DINSD. 6 AUGUSTUS 
Restaurant ‘De Haven van Huizen’ is van oorsprong een 
oude visrokerij, maar is nu een prachtige locatie aan het 
water. In de lente- en zomermaanden is de ‘Haven van 
Huizen’ een heerlijk plek om te genieten. Ze beschikken 
over een ruime veranda én een groot terras aan het water. 
Ook vandaag maar weer hopen dat we buiten kunnen zitten met uitzicht op de 
haven aan het Gooimeer. 

  80+ UITJES   

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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NAAR HURWENEN: RESTAURANT ‘DE ROSKAM’                OP WOENSDAG 17 JULI 
Aan de Waaldijk in Hurwenen bevindt zich brasserie ‘de Roskam’ met een mooi 
uitzicht over de rivier de Waal. Daar gebruiken we de koffie/thee met gebak. We 
kunnen buiten en 
binnen zitten. We 
hopen natuurlijk dat 
het die middag 
mogelijk is om van het 
terras gebruik te 
kunnen maken.  
 
NAAR DE VLIST: RESTAURANT ‘DE VLISTERSTEE’             OP DONDERDAG 25 JULI 

Vanmiddag rijden we naar het kleine plaatsje ’de Vlist’ gelegen 
aan het smalle prachtige riviertje ‘De Vlist’. We drinken de 
koffie/thee in het landelijke buurtcafé ‘Vlisterstee’.  
Bij mooi weer op hun terras en anders binnen! 

 
NAAR KEDICHEM: ‘HOTEL AAN DE LINGE’                            OP WOENSDAG 31 JULI 
Deze middag rijden we naar Kedichem en 
gaan we gezellig op de koffie/thee in 
hotel/restaurant ‘Aan de Linge’. 
Dit is gelegen aan de rivier ‘De Linge’ en 
ligt tussen Gorinchem en Leerdam. 
 
NAAR HUIZEN: RESTAURANT ‘DE HAVEN VAN HUIZEN’  OP DINSD. 6 AUGUSTUS 
Restaurant ‘De Haven van Huizen’ is van oorsprong een 
oude visrokerij, maar is nu een prachtige locatie aan het 
water. In de lente- en zomermaanden is de ‘Haven van 
Huizen’ een heerlijk plek om te genieten. Ze beschikken 
over een ruime veranda én een groot terras aan het water. 
Ook vandaag maar weer hopen dat we buiten kunnen zitten met uitzicht op de 
haven aan het Gooimeer. 

  80+ UITJES   
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(W) ETENS (W) AARDIGHEDEN 
 
STAMPVOL BACTERIËN: DE VLIEG MAAKT ZIEK 
Vliegende smeerpijpen zijn het. Huis- en bromvliegen brengen zoveel bacteriën 
over op voedsel dat mensen er hondsberoerd van kunnen worden, blijkt uit een 
nieuwe wetenschappelijke studie. De vlieg heeft geen beste reputatie. Ze zijn 
bloedirritant met dat gezoem om het hoofd en gekriebel op de huid. Maar ze zijn 
ook heel vies. Zodra een vlieg met z'n smalle pootjes op de salade landt, zit die 
onder de bacteriën. De wetenschappers van Pennsylvania State University hadden 
al een vermoeden dat vliegen een grote rol spelen in het verspreiden van ziektes, 
omdat ze vrijwel overal voorkomen. Daarom onderzochten ze 116 exemplaren van 
drie continenten. 
 
Onderzoekers: “Denk dus maar twee keer na voor je eet van die salade die buiten 
heeft gestaan”. Vliegen in de stad zijn smeriger dan de insecten op het platteland, 
stellen de wetenschappers van de universiteit van Pennsylvania in het tijdschrift 
Scientific Reports. ”De dieren voeden hun jongen met rottend vlees en 
uitwerpselen en landen dus vaak op onhygiënische plekken. Denk dus maar twee 
keer na voor je eet van die aardappelsalade die een tijdje buiten heeft gestaan. 
“De bacteriën gebruiken de insecten als vervoermiddel. Een vlieg kan tot wel 29,5 
miljoen bacteriën met zich meedragen”, zegt Kees den Otter, die als 
vliegenonderzoeker verbonden was aan de Universiteit Groningen. ”Ook ik vind 
het smerig als er eentje op mijn eten gaat zitten. Ik laat het stukje waarop de vlieg 
is geland voor de zekerheid maar liggen” 
Toch moet de vuiligheid van de vlieg ook weer niet worden overdreven, stelt Den 
Otter. ”Veel van de bacteriën op de vlieg kunnen we wel aan. Als je in de zomer 
tijdens het fietsen een vlieg hapt en per ongeluk doorslikt, val je ook niet meteen 
dood neer. Bovendien, de ene vlieg is de andere niet. De bromvlieg, in de 
volksmond strontvlieg genoemd, haalt vaak zijn smerige neus op voor de keuken. 
Hij hangt het liefst rond in de buitenlucht om zich tegoed te doen aan een 
mestvlaai, of aan stoffelijke resten, ook die van de mens” zegt Den Otter. 
 
 
RONDLEIDING HISTORIE EN NATUUR                2e ZONDAG VAN DE MAAND 
Loop mee met een van de gidsen en ontdek de rijke historie en natuur van Werk 
aan het Spoel. Op 14 juli, 11 augustus, 08 september van 14.00 tot 15.15 u. 
Verzamelen voor het Forthuis, Caatje aan de Lek. (€ 3,00 voor volwassenen). 
Aanmelden hoeft niet, tenzij je met een groep van 6 of meer bent. Fijn als je dan 
even mailt naar: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl. 
 
 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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HOE HET OOIT WAS…. 
 
Wanneer Klaas Vaak wat lang wegblijft om mij te halen, denk ik nog wel eens aan 
een gebeurtenis terug die in mijn geheugen gebeiteld staat. Het is de gebeurtenis 
rond mijn vriendje, leeftijdgenoot en buurjongen, Ben Kamsteeg. Ben had een 
oudere zus, die wij als jongetjes, met bijbehorende fantasieën, vrouw zagen 
worden en een mooie joodse moeder. Zijn vader was christen, zodat er sprake was 
van een gemengd huwelijk waardoor Bens moeder aan deportatie ontsnapte. Op 
een ochtend, het zal in 1943 geweest zijn, kwam Ben ons huilend vertellen dat de 
Grüne Polizei die nacht zijn moeder had opgehaald om “in Polen te werken”. Later 
is gebleken dat zij door een jaloerse NSB- buurvrouw als “staatsgevaarlijk” was 
verraden. Deze NSB- familie zagen wij op Dolle Dinsdag met een Duitse bus huis en 
buurt verlaten om nooit meer terug te komen. 
Bens moeder werd op 31 januari 1944 te Auswitz vermoord. 
 
Ik schreef over deze gebeurtenis een verhaal op de website van de website “Het 
geheugen van Plan Zuid”. Tot mijn stomme verbazing ontving ik na een halfjaar 
een mailtje uit Australië van een mij onbekende vrouw die mij meldde dat zij de 
dochter van de inmiddels overleden Ben Kamsteeg was. Zij vroeg mij of ik iets 
meer over de jeugd van haar vader kon vertellen. Dit alles staat beschreven in 
verhaal 221 van genoemde website. Ook denk ik op verloren momenten nog wel 
eens terug aan zondag 18 september 1944. Als een net 16 jaar geworden puber 
wandelde ik op genoemde dag met mijn eerste (school)vriendinnetje Floortje (15 
jaar) langs de oever van de Amstel. Wij waren verliefd en enige tijd later vlijden wij 
ons in het gras op de vele madeliefjes en speelden het grassprietjes spelletje. Dit 
hield in, dat ieder een eind van het sprietje in zijn mond nam en vervolgens 
langzaam “op at” tot het moment dat onze lippen elkaar raakten. Dat was mijn 
allereerste kusje, dat ik nooit zal vergeten. 

Terwijl wij ons overgaven aan de kinderlijke liefde vlogen boven ons hoofd 
honderden vliegtuigen met duizenden soldaten, niet veel ouder dan wij, in de 
richting van Arnhem hun wisse dood tegemoet. Wij in het gras aan de oever van 
de Amstel hadden er geen enkele aandacht voor en beloofden elkaar eeuwige 
trouw, die slechts 2 jaar heeft geduurd. Nadat Floortje van school was gegaan heb 
ik haar nooit meer gezien of gesproken. 

  Richte Lommert ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 
DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +  
RIJBEWIJSKEURINGEN  
Vrijdag 12+26 juli, 09+23 aug., 13+27 sept., 11+25 okt., 08+22 nov., 06+20 dec.  
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR 

minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de 
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 

Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek), een flesje met uw eigen urine. 
- De bril die u draagt tijdens het autorijden. 
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringarts). 
 
 
AANMELDSTROOK DAGTOCHT OOIJPOLDER EN KLEEF OP 14 AUG.   ZIE PAG. 09  
Naam:  Tel.nr Tel.nr.  

Mobiel 
Opstap-
nr. 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:      

2:      

3:      

4:      

Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Sanita
ir

Tegels

Advie
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Ontw
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tie

Alle
topmerken
in huys.
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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Deze vakanties zijn bestemd voor: 

zelfredzame 65-plussers 
ouderen met een lichte zorgvraag 
senioren met een intensieve zorgvraag 
mantelzorgers en hun verzorgden 
beginnend dementerenden en evt. mantelzorgers 

 
Op vakantie gaan. Dat is alles even achter u laten en u in gezelschap van anderen 
volledig laten verzorgen, leuke uitstapjes maken en doen waar u zin in hebt.  
 
Hoe wordt de slogan ‘Nooit te oud voor vakantie!’ waargemaakt? 
Al de (deels aangepaste) accommodaties zijn met zorg gekozen 
Als u wilt kunt u thuis worden opgehaald 
Ze kunnen u assisteren om evt. (thuis)zorg en/of hulpmiddelen aan te vragen 
Hun vrijwilligers staan met veel plezier voor u klaar 
Kortom, alles wat u nodig heeft voor uw vakantie kunnen ze voor u regelen.  
 
Aan hun vakanties kunt u alleen of samen met bijvoorbeeld uw partner, 
vriend(in) of mantelzorger deelnemen. 
  
Deze  vakanties kenmerken zich nog meer door: 
- verblijf in mooie (aangepaste) accommodaties in Nederland 
- verblijf op basis van volpension, activiteitenprogramma en begeleiding 
- naar wens deelnemen aan het aangeboden programma 
- een fantastisch team met deskundige en betrokken vrijwilligers 
- de kleinschalige opzet.  
 
 
Krijgt u ook zin in vakantie? Vraag dan geheel vrijblijvend de gratis brochure 
'Nooit te oud voor vakantie 2019' aan of bel met (0318) - 48 51 83. 
 
 
 
 



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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ZATERDAG 27 JULI                    ZOMERTOER 2019: ONTMOET CULEMBORG 
 
Iedereen is op zaterdag 27 juli van harte welkom tijdens de Culemborgse 
Zomertoer. Tijdens de toer gaan we langs de mooie plekken in Culemborg en 
bezoeken we de nieuwe locaties van onze stad. De gratis route kunt u afleggen 
met de benenwagen, rollator, fiets, scootmobiel of welk vervoersmiddel dan 
ook. Onderweg bieden wij u zes verrassende pauzeplekken aan. 
De toer kunt u op eigen gelegenheid afleggen. Sluit u liever gezellig aan bij een 
groepje? Dat kan ook! Om 11.00 uur en om 13.00 uur verzamelen wij bij 
ElkWelzijn aan de Meerlaan 22. Vanuit daar kunt u samen vertrekken en de 
route ontdekken. Heeft u geen vervoersmiddel of bent u slecht ter been? Er 
rijden die dag diverse busjes. Hiervoor kun u zich aanmelden bij Sandra Rigter, 
ElkWelzijn: tel. (0345) 515 227. 
 

Praktische informatie 
- Start vanaf Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b. 
- De gratis route kunt u tussen 10.00 – 14.00 uur ophalen bij Bolderburen. 
- Er zijn twee routes: 5 à 10 km en 10 à 15 km. Combineren is mogelijk. 
- Aanmelden is alleen nodig als u wilt meerijden met het busje.  
- Contactpersoon: Sandra Rigter van VIP, ElkWelzijn (0345) 515 227.  
 
De Zomertoer werd voor het eerst georganiseerd in het jaar ‘Culemborg 700’ 
(2018). Dit jaar organiseren ElkWelzijn, Zorgcentra de Betuwe de Zomertoer 
samen met KBO-PCOB, Senioren Collectief en Stichting Samen Verder.  
 
 
ZONDAGMIDDAG MUZIEK IN DE MUZIEKTENT                  IN DE PLANTAGE 
 
ZONDAG 7 JULI: OTHERWISE EN BIG BAND RIVIERENLAND 
Een topdag, want vrouwenkoor OtherWise komt met 35 leden en Big Band 
Rivierenland met 18 leden. 
OtherWise zingt van alles, klassiek, pop, musical, filmmuziek, barbershop, 
ballads, gewoon alles wat ze voor de voeten komt, als het maar goed klinkt. 
 
ZONDAG 21 JULI: THE CHARLESTOWN JAZZBAND  
Deze bands is opgericht in 1968 en komt uit Nijmegen. In de periode van 50 jaar 
hebben ze op heel wat plaatsen gespeeld: Italië, Oostenrijk, Brunei, Noorwegen, 
Zwitserland, Denemarken en Engeland en dan ook nog in Duitsland en Mallorca, 
Madeira en België.  
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Zorgcentrum BEATRIX/HUIS VAN DE BUURT heeft haar ‘plein’ verbouwd en 
heringericht. De officiële opening vond plaats op dinsdag 14 mei. Op het 
vernieuwde, prachtige plein is ook een restaurant met heerlijke gezonde 
maaltijden. Dat zal zeven dagen per week geopend zijn van 08.00- 19.00 u. 
 

 
                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN JULI 2019  TIJDSTIP 

Wo 03 juli Optreden ‘De vrolijke Noot’ 14:00-16:00 
Do. 04 juli Optreden koor ‘Caecilia’ uit Everdingen                  14:00-16:00 
Vr. 05 juli Koor ‘Wij Durfe’ 19:30-21:00 
Ma. 08 juli Muziekvrienden ‘Musica’ 19:30-21:00 
Vr. 12 juli Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
Vr. 19 juli Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
Vr. 26 juli Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
 
Elke maandag     
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00.  
Info: Gerrie Voorhorst, tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292. 
 
Elke woensdag  
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30. 
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
Contactpersoon: Marthie Reverda.  
 
DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  
Vrije inloop van 10.00 –12.00 u. (zomerstop van juni t/m augustus). 
 
Klassiek uurtje “Beethoven”.  Vrije inloop 10:30-11:30. 
 

Restaurant het PLEIN: iedereen is welkom  
 
Samen eten, elkaar ontmoeten.  
tel. 0800 7733444 (gratis) 
info@stzdb.nl  www.zorgcentradebetuwe.nl 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Augustus 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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CULEMBORGSE SENIORENDAG                             ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 
 
 
 
 
 
 
Alle Senioren van Culemborg zijn van harte 
uitgenodigd. De toegang is gratis en de koffie of thee staat voor u klaar. 
Tijdens de lunchpauze is er de mogelijkheid om een broodje te eten.  
De dag staat geheel in het teken van “Op weg gaan en contact leggen”. Er 
is een kleine markt waar verschillende organisaties informatie geven over 
de mogelijkheden om op weg te gaan en contacten te leggen.  
Er zijn zeer interessante lezingen: 
- over hoe om te gaan met verschillende verkeerssituaties in Culemborg 

waarbij een update wordt gegeven van de verkeersregels.   
- over eenzaamheid en wat je eraan kan doen, een lezing hierover wordt 

gegeven door ElkWelzijn. 
Ook zullen er aan verschillende bezoekers vragen worden gesteld. Vragen 
die ons bezig houden en om een antwoord vragen. Senioren Collectief wil 
namelijk graag wat meer beeld en informatie krijgen over wat er onder de 
Senioren in Culemborg leeft. Dus is 5 oktober niet alleen een dag om 
informatie te geven, maar ook om informatie te halen. Gegevens die nuttig 
en bruikbaar zijn om de horizon te verbreden van de senioren in 
Culemborg.   
Een dag, die het bezoeken zéker waard is. Wij zien ernaar uit u te mogen 
begroeten. Informatie over deze dag zal t.z.t. in de Culemborgse Courant 
verschijnen en op onze website: www.seniorencollectiefculemborg.nl  
 
BERICHT VAN DE KBO- PCOB                           GEZELLIGE ZOMERACTIVITEIT  
 
Op woensdag 14 augustus is er een lopend buffet in Partycentrum De Lantaarn, 
Grote Kerkstraat 13. Daar de vereniging bijdraagt in de kosten, is de ledenprijs  
€ 17,50 (niet-leden betalen € 23,00).  Aanvang 17.00 uur, zaal open 16.30 uur. 
Opgave bij Adrie Holtkamp, 0345 515 347 of mail: fam.holtkamp@hetnet.nl. 
Betaling op bankrekening: NL 67 RABO 0160 0729 05 t.n.v. KBO Culemborg 
of bankrekening NL 05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB Culemborg. 

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseren de ouderen-
bond KBO-PCOB, Senioren Collectief Culemborg en 
ElkWelzijn alweer voor derde keer de Culemborgse 
Seniorendag. Van 10.00 - 16.00 u. is er OPEN HUIS in 
het Stadhuis aan de Markt.  
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JE EIGEN LEVENSVERHAAL                      ALS BOEK OF FILM 
 

 
Veel persoonlijke verhalen en rijke familiehistories zijn de hoofdonderwerpen die 
bij de jaarlijkse uitreiking van ‘Levensverhaal Culemborg’ aan bod komen.  
 
Zaterdag 8 juni overhandigde burgemeester Gerdo van Grootheest de eerste 
exemplaren in ‘De Ontmoeting’. De heer Borgstein ontving zijn videoportret met 
een groot enthousiasme: “Ik ben hier heel blij mee en ontzettend dankbaar voor de 
tijd die in mijn verhaal is gestoken.” De tijd die vrijwilligers nemen om 
levensverhalen van de oudere Culemborgers te beluisteren, wordt zichtbaar 
gewaardeerd. Bij iedere uitreiking mogen verteller en schrijver het woord tot 
elkaar richten. Hierin blijkt ook de band die zij samen hebben opgebouwd de 
afgelopen maanden. Het is geen uitzondering als ter plekke wordt afgesproken de 
wekelijkse koffieafspraak te behouden.  
Veel herinneringen: ondanks dat veel vertellers initieel dachten een ‘gewoon 
leven’ te hebben, zijn de elf boeken rijk gevuld met herinneringen, foto’s en 
brieven. Ook het videoportret, voor het eerst door ‘Levensverhaal Culemborg’ 
uitgevoerd, biedt een stroom aan ervaringen en verhalen. Het plan om vanaf dit 
seizoen ook verhalen in beeld te brengen met video, ontstond bij Huub Baijens. “Ik 
had onlangs een videocursus afgerond. Daarna bedacht ik me dat het prachtig zou 
zijn om een levensverhaal te vertellen in een videoportret.”  
Voor wie ook graag zijn levensverhaal wil vertellen of een levensverhaal wil 
schrijven, is er goed nieuws. In september start ‘Levensverhaal Culemborg’ met 
een nieuw seizoen. Hiervoor zijn zowel vertellers als schrijvers van harte welkom.  
Voor meer informatie: www.levensverhaalculemborg.nl.  

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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DAGTOCHT BIESBOSCH EN WOUDRICHEM         WOENSDAG 25 SEPTEMBER 
(MET DINER)  
 
Een mooie dag in de 
natuur en vol historie. 
De Biesbosch is een 
uniek stukje natuur in 
Nederland en dat gaan 
we zien vanaf het water en in het museum. We worden op het Museumeiland 
ontvangen met koffie/thee en gebak. Aansluitend maken we een rondvaart in een 
fluisterboot door dit unieke gebied. Na deze heerlijke tocht krijgen we een lunch 
aangeboden en kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken. In de 
namiddag rijden we naar het historische vestingstadje Woudrichem. Hier vindt een 
rondleiding van een uur plaats door vakkundige gidsen. Daarna kunt u zelf nog 
even tijd doorbrengen in dit stadje. Dit laatste is ook het geval wanneer u een 
rondleiding van een uur te lang vindt. Op de terugreis stoppen we voor een 
heerlijk drie-gangen menu in het plaatsje Leerbroek. We verwachten om rond  
20.00 u. terug te zijn in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 4 september, bij voorkeur per e-mail:  

yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier bij: 
Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg 
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nummer én 
         opstapplaats vermelden! 

Kosten: € 59,00 p.p. Dit is inclusief koffie met gebak, rondvaart, lunch, 
entree museum, rondleiding Woudrichem, drie-gangen diner en 
vervoer per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 4 september op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 
t.n.v. SSCC Culemborg. 

 
Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.  08.30 :  Garage Streef     
O 2.  08.35 :  Betsy Perkweg/Roosje Vos    
O 3.  08.40 :  Otto v.Reesweg/Vianense Poort   
O 4.  08.50 :  Lalainglaan/hoek Dreef   
O 5.  08.55 :  Driestad (bij bushalte)  
O 6.  09.00:   t/o Kruidvat Chopinplein                                  

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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rondleiding van een uur te lang vindt. Op de terugreis stoppen we voor een 
heerlijk drie-gangen menu in het plaatsje Leerbroek. We verwachten om rond  
20.00 u. terug te zijn in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 4 september, bij voorkeur per e-mail:  

yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier bij: 
Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg 
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nummer én 
         opstapplaats vermelden! 

Kosten: € 59,00 p.p. Dit is inclusief koffie met gebak, rondvaart, lunch, 
entree museum, rondleiding Woudrichem, drie-gangen diner en 
vervoer per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 4 september op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 
t.n.v. SSCC Culemborg. 

 
Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.  08.30 :  Garage Streef     
O 2.  08.35 :  Betsy Perkweg/Roosje Vos    
O 3.  08.40 :  Otto v.Reesweg/Vianense Poort   
O 4.  08.50 :  Lalainglaan/hoek Dreef   
O 5.  08.55 :  Driestad (bij bushalte)  
O 6.  09.00:   t/o Kruidvat Chopinplein                                  



Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken  

Soms word je met een raadsel opgescheept, waar je lang over nadenkt. Dat is mij 
dus gebeurd. Ik werd door een bekende gebeld. Tijdens ons gesprek werd mij het 
volgende voorgelegd: “Weet jij wat je moet doen als je je afvraagt of het glas half 
vol of half leeg is”? Aan het eind van het telefoontje werd mij de oplossing 
gegeven: ”Je moet het glas volschenken!” Ik legde de telefoon neer en wilde 
boodschappen gaan doen, maar het werd noodweer en ik moest wachten tot de 
bui over was. Al wachtend bleef het raadsel als een oorwurm in mijn hoofd 
ronddolen. Niet alleen dit gezegde, maar ook de verhalen van mensen, die ik die 
week had ontmoet en gesproken. Mensen met een eigen verhaal en een eigen 
achtergrond. Zo vertelde iemand mij dat door een ogenschijnlijk klein ongeluk er 
ernstige gevolgen bleken te zijn, waarna een zeer lang revalidatietraject volgde. Dit 
weerhield de verteller echter niet om actief te zijn en zeker niet achter de 
geraniums te gaan zitten.  

Bij mijn bezoek aan de Werelddagen bij ‘Bolderburen’ sprak ik vluchtelingen uit 
Eritrea, Congo, Syrië, Soedan, Bosnië en de Zuid-Molukken. Mensen die hun land 
door oorlogsomstandigheden hebben moeten verlaten. Ondanks hun heimwee 
naar hun land hebben zij in Nederland de kracht opgepakt om een nieuw bestaan 
op te bouwen. Ook sprak ik iemand die net weduwe was geworden. Zij zei me: “De 
zaterdagavonden en zondagen zijn moeilijk, maar ik weet dat ik het leven zelf weer 
moet oppakken en er op uit moet gaan”. Ik hoor u al zeggen: “Wat heeft dit nou te 
maken met de vraag of het glas half vol of half leeg is en dat het vol geschonken 
moet worden”. Ik heb er echter mijn eigen interpretatie aan gegeven. Hoeveel 
mensen zijn er wel niet, die door bepaalde omstandigheden moeten knokken om 
het tij te keren. Initiatief moeten nemen en in voor- en tegenspoed, vooruit 
moeten. De vraag wordt dan niet gesteld of het glas half vol of half l eeg is. Er 
moet een initiatief worden genomen, de “fles” moet worden opgepakt om het 
leven weer waarde te geven. Alles geven om het leven opnieuw in te richten.  
Het was mij een voorrecht de mensen, waar ik het hier over heb, gesproken te 
hebben. Het zijn mijn helden. Een voorbeeld voor velen: niet bij de pakken neer 
gaan zitten: het glas niet half vol of halfleeg laten zijn, maar het initiatief nemen, de 
fles oppakken en het glas vullen. Ik hoop van ganser harte dat de inspanningen en 
de daadkracht van mijn helden wordt gehonoreerd. Dat het vruchten zal afwerpen 
en het glas VOL wordt en BLIJFT.  
                               HS 
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(W)ETENS (W)AARDIGHEDEN 
 

FEITEN EN FABELS OVER ZOETSTOFFEN. HOE ZIT HET NU ECHT? 
Bron: Kenniscentrum Zoetstoffen/Scientias.nl 
 

Zoetstoffen: hoe zit het ook alweer? 
Zoetstoffen worden toegevoegd aan voedingsmiddelen om ze wat zoeter te 
maken. Sommige van deze zoetstoffen komen uit de natuur (een bekend 
voorbeeld is stevia, dat gewonnen wordt uit de steviaplant). Anderen worden 
industrieel gemaakt (zoals het bekende aspartaam). Omdat zoetstoffen - ongeacht 
of ze nu uit de natuur of de fabriek komen - toevoegingen zijn, worden ze vaak 
aangeduid met een E-nummer. Dat E-nummer krijgen zoetstoffen pas als ze - na 
gedegen onderzoek - veilig zijn bevonden door de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid. 
 

Calorieën 
Zoetstoffen vind je vaak in suikervrije producten. De suiker is dan ingeruild voor 
zoetstoffen. En dat heeft gevolgen voor het aantal calorieën in het product. In 
tegenstelling tot suiker leveren zoetstoffen namelijk geen of nauwelijks calorieën. 
En als ze al calorieën leveren, gaat het vaak om een verwaarloosbare hoeveelheid; 
omdat zoetstoffen vele malen zoeter zijn dan suiker, zijn er maar heel weinig 
zoetstoffen nodig om een product te maken dat net zo zoet is als de suiker-
houdende variant. Vaak wordt dan ook gezegd dat zoetstoffen kunnen helpen bij 
het afvallen of handhaven van een gezond gewicht. Recente studies lijken dat te 
onderschrijven, maar onderzoekers houden een stevige slag om de arm. Er zijn 
namelijk heel veel factoren van invloed op het gewicht, bovendien blijkt het effect 
dat zoetstoffen op het gewicht van mensen heeft, sterk van persoon tot persoon 
te verschillen en tevens afhankelijk te zijn van de hoeveelheid suiker die zij eerder 
nuttigden. Kortom: we kunnen niet zomaar concluderen dat zoetstoffen leiden tot 
gewichtsverlies. 
 
Dik door zoetstoffen? 
Daar tegenover staat dan de claim dat zoetstoffen juist leiden tot 
gewichtstoename. Ze zouden zorgen voor een hongergevoel en ons uiteindelijk 
net zo dik of zelfs dikker maken dan suiker. “Sommige mensen hebben de 
overtuiging dat je van kunstmatige zoetstoffen honger krijgt,” bevestigt Van 
Berkel. Dit zou komen doordat kunstmatige zoetstoffen de insuline-afgifte 
stimuleren, terwijl er geen (of minder) suiker wordt gegeten of gedronken. Dit zou 
leiden tot een daling van de bloedsuikerspiegel wat een hongergevoel zou 
opwekken. Studies laten echter eerder het tegenovergestelde zien: mensen krijgen 
minder calorieën binnen. 

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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Vervolg pag. 13 
Later op de dag kan er wel wat compensatie optreden, maar die is niet volledig. 
Het effect van kunstmatige zoetstoffen op de bloedsuikerspiegel is vergelijkbaar 
met dat van water. 
  
Veilig? 
Wat velen ook zorgen baart, is de veiligheid van zoetstoffen. Hoewel de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid er gedegen onderzoek naar heeft gedaan, 
twijfelen velen of er daarbij voldoende gekeken is naar de effecten die de relatief 
nieuwe zoetstoffen op lange termijn hebben. Maar daarover hoeven we volgens 
Van Berkel niet echt wakker van te liggen. Voordat een zoetstof aan onze voeding 
mag worden toegevoegd moet de veiligheid zijn aangetoond. Daarbij is naar 
verschillende uitkomstmaten gekeken en ook naar de effecten op de lange 
termijn. Op basis daarvan wordt een ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) 
vastgesteld, waarbij een ruime veiligheidsmarge is ingebouwd. In de praktijk blijft 
bijna iedereen daar ruim onder en vinden overschrijdingen zelden plaats. 
Bovendien wordt de veiligheid van het gebruik van kunstmatige zoetstoffen 
continu gemonitord. Verschillende kunstmatige zoetstoffen worden al geruime tijd 
door een groot aantal mensen gebruikt. Mocht het gebruik ervan tot 
gezondheidsrisico’s leiden, dan zou dat al boven water moeten zijn gekomen. 
Tegelijkertijd erkent Van Berkel dat er natuurlijk altijd aspecten te bedenken zijn 
waar nog niet zoveel onderzoek naar is gedaan bij mensen. Een voorbeeld is het 
effect van zoetstoffen op de darmflora. Meer onderzoek daarnaar is wenselijk, 
maar op dit moment is er onvoldoende bewijs om te stellen dat zoetstoffen de 
samenstelling van de darmflora ongunstig beïnvloeden. Bovendien verschillen 
zoetstoffen onderling sterk van elkaar wat betreft de opname en verwerking in het 
lichaam. Ze hebben alleen met elkaar gemeen dat ze een zoete smaak hebben. Het 
is daardoor onwaarschijnlijk dat alle zoetstoffen eenzelfde effect op de darmflora 
hebben. Het moge duidelijk zijn dat er al ontzettend veel onderzoek naar 
zoetstoffen is gedaan en we op basis van die studies ook behoorlijk stevige 
conclusies kunnen trekken en bepaalde discussiepunten kunnen schrappen. Maar 
consensus over zoetstoffen lijkt – zowel onder wetenschappers als consumenten – 
ver weg. Voedingswetenschap is complex, terwijl iedere consument er wel een 
mening over lijkt te hebben en erover meepraat. Vaak is dat gebaseerd op emotie 
en overtuigingen die gevoed worden door berichten op sociale media. Onder 
wetenschappers lijkt er meer overeenstemming te zijn, maar ook die zijn het niet 
altijd met elkaar eens. Daarbij speelt mee dat iedere studie zijn beperkingen kent 
waardoor er ruimte blijft voor discussie. Bovendien zullen er wetenschappers zijn 
die belang hebben bij het verdedigen van hun visie. Het is dus niet zo dat er alleen 
financiële belangen spelen. 

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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KLEINE  MIDDAGREISJES         IN DE MAAND AUGUSTUS          80+ REISJES  
 
Opgeven voor al deze reisjes:  
bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
(tot uiterlijk een week vóór de datum van het reisje) 
Kosten:           € 9,00 p.p. (betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:          u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u.  
Thuiskomst:  afhankelijk van de afstand van locatie: tussen 17.00 en 18.00 u.  
NAAR  HUIZEN                    OP DINSDAG OP  6 AUGUSTUS  
We rijden naar restaurant ‘De Haven van 
Huizen’. Op het zijterras kunnen we, onder het 
genot van thee/koffie met gebak, genieten van 
het uitzicht op de haven. Heel bijzonder hier zijn 
de schelpkalkovens waar nu een restaurant in 
gevestigd is. 
NAAR DOORN                                                                  OP WOENSDAG  14 AUGUSTUS 
In restaurant ‘St. Helenaheuvel’, gelegen in de 
Kaapse bossen, gaan we de thee/koffie met 
gebak gebruiken. Te hopen is dat we buiten 
kunnen zitten onder de oude, grote bomen en 
dan kunnen genieten van het uitzicht op bos, 
zand en heide.  
NAAR OUDEWATER                            OP DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
Vandaag rijden we naar het idyllische oude 
stadje Oudewater. Kijken naar de mooie antieke 
geveltjes. We gaan thee/koffie drinken in 
restaurant ‘Hex’ op de markt. Daarnaast bevindt 
zich de ‘Heksenwaag’ die u, als u dat ervoor over 
heeft, kunt bezoeken (entree € 6,50 en met 
museumkaart gratis). N.B.: In dat geval moet u 
dit al melden bij het opgeven van dit reisje. 
NAAR WOERDEN                         OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 
Woerden is ook een mooi en oud stadje dat 
hoog staat genoteerd als plaats waar kaas wordt 
gemaakt. Eerst gaan we naar een kaaspakhuis 
waar we korte uitleg krijgen over het kaas 
maken met daarbij een filmpje van 8 minuten. 
De thee/ koffie gebruiken we in het, aan de 
haven gelegen, restaurant ‘De Dukdalf’.  
 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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geveltjes. We gaan thee/koffie drinken in 
restaurant ‘Hex’ op de markt. Daarnaast bevindt 
zich de ‘Heksenwaag’ die u, als u dat ervoor over 
heeft, kunt bezoeken (entree € 6,50 en met 
museumkaart gratis). N.B.: In dat geval moet u 
dit al melden bij het opgeven van dit reisje. 
NAAR WOERDEN                         OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 
Woerden is ook een mooi en oud stadje dat 
hoog staat genoteerd als plaats waar kaas wordt 
gemaakt. Eerst gaan we naar een kaaspakhuis 
waar we korte uitleg krijgen over het kaas 
maken met daarbij een filmpje van 8 minuten. 
De thee/ koffie gebruiken we in het, aan de 
haven gelegen, restaurant ‘De Dukdalf’.  
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MUZIEK IN MUZIEKTENT                               IN DE PLANTAGE           

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019 OPTREDEN ALEX WEST 
Alex West is haast vaste performer in De Muziektent. Hij zingt zoals hij hier zit, 
ontspannen, vrolijk en enthousiast en daarbij maakt hij u blij met zijn 
entertainment. Meestal staat De Muziektent op zijn kop als Alex West er is. 
 
ZATERDAG 17 AUGUSTUS OUDERENFESTIVAL 
Ras-entertainer en zanger Wout Nijland zal als zo vaak worden bijgestaan door 
Harry Jekel op saxofoon. Met zijn tweeën maken ze er een onvergetelijke middag 
van, voor iedereen, jong en oud. Ze spelen muziek van Ramses Shaffy, Frans 
Halsema, Herman van Veen, Edith Piaff, Adamo, Elvis en nog veel meer. 
Deze voorstelling is voor iedereen toegankelijk. Maar als het regent wordt de 
voorstelling uitgevoerd in een zorgcentrum. In dat geval is de voorstelling 
uitsluitend toegankelijk voor de genodigden. 
 
 
ORGELMUZIEK                                                 IN DE GROTE OF BARBARAKERK 
 
SMGBK  
(Stichting Muziek Grote Barbara Kerk)  
Deze stichting organiseert jaarlijks een serie 
concerten op het historische Verhofstadorgel 
(1719) en het koororgel (Bosch, ca. 1680/anon. 
ca. 1740) (zie website SMGBK).  
In juli van dit jaar vierden ze, in een week vol festiviteiten, het 300ste jaar bestaan 
van het Verhofstadtorgel. 
 
Daarnaast zijn er, met enige regelmaat, koffieconcerten op de zondag in het koor 
van de kerk. De toegang tot deze concerten is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt 
erg op prijs gesteld.  
 
In de serie orgelconcerten in de Grote of Barbarakerk, die iedere laatste vrijdag 
van de maand plaatsvindt, speelt 30 augustus Pim Schipper vanaf 20.15 uur.  ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

Data verkrijgen gezondheidsverklaring +  
rijbewijskeuringen:  
Vrijdag 09+23 aug., 13+27 sept., 11+25 okt., 08+22 nov. en 06+20 dec. 2019  
Zie voor verdere informatie onze website + de vorige De Kijker. 
 

HET SWEET MEMORIES CAFÉ                                 EEN PRACHTIG GEBEUREN 
In juni j.l. was het de laatste keer van dit seizoen dat het 
‘Sweet Memories Café’ werd gehouden. Niet de laatste 
keer van dit fantastisch initiatief, maar wel de laatste 
keer van deze zomer. 
 
Het initiatief tot instelling van dit café is genomen door 
Danny van Zuylen, directeur van de Fransche school en 
door Klaas Krist van Stichting Zorgcentrum de Betuwe. 
Het wordt gehouden op een dinsdagochtend en -middag 
van 10.00 - 13.00 u. en van 12.00 - tot 15.00 u. Graag wil 
ik een pleidooi houden voor het ‘Sweet Memories Café’.  
Het heeft een gezellig sfeer en het heeft ook iets van een verwenmoment voor 
de bezoeker. Op een doordeweekse dag er even tussenuit, even de zinnen 
verzetten en zelf niet voor je natje en je droogje hoeven te zorgen. 
De koffie/thee wordt door vriendelijke dames geserveerd. De workshops zijn 
voor iedereen toegankelijk. De laatste keer was er een workshop ‘Schilderen a lá 
Monet’ en ‘Creatief schrijven’. Ik heb inmiddels de ervaring dat je niets hoeft de 
kunnen, want met behulp van de docenten komen er prachtige schilderwerken 
en lyrische teksten tevoorschijn. Het prettige van dit samenzijn is dat eenieder 
mee kan doen. Ben je alleen: geen probleem, aanschuiven aan een tafel en je 
wordt direct opgenomen in de groep. Ben je enigszins beperkt: dan is er hulp 
aanwezig.  
Een, door de medewerkers van de Witte Schuur gemaakte, lekkere lunch maakt 
het geheel compleet. Deze wordt geserveerd tussen 12.00- 13.00 u. zodat zowel 
de deelnemers van de ochtendgroep als de middaggroep eraan kunnen 
deelnemen. De organisatoren vertelden mij dat het ‘Sweet Memories Café’ even 
sluit, maar dat het in het najaar weer van start gaat. Ik kan u zeggen dat het een 
aanrader is om eens mee te doen. In de volgende De Kijker zullen we u (of via de 
e-mailadres als we dat van u hebben) op de hoogte houden over wanneer het 
weer van start gaat. 

Hennie Smidt 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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HOE HET OOIT WAS                          DOOR RICHTE LOMMERT  
 

Half december 1944 stopte bij ons huis in Amsterdam een vrachtauto. Twee 
mannen stapten de cabine uit en belden bij ons aan. Mijn vader opende de deur 
en keek ze vragend aan. De man toonde mijn vader een vrachtbrief en zei: “Ik 
heb vier dozen studieboeken van J.B. Wolters, Groningen-Batavia voor u.”. 
“Prima, ik verwachtte ze al” reageerde mijn vader met een stalen gezicht. We 
droegen de dozen naar boven. Mijn moeder zette snel voor de mannen een pot 
Santé op het houtkacheltje. Een man gaf ons een brief en zei: “Ik moet Richte 
vanavond mee terug nemen naar Groningen”. 
De mannen vertrokken en wij openden juichend de vier dozen die helemaal vol 
zaten met levensmiddelen, waarmee de familie de hongerwinter is 
doorgekomen. Mijn Groningse familie had al vele malen dozen met 
levensmiddelen gestuurd, maar die waren steeds door andere hongerige 
mensen in ontvangst genomen (= gestolen). Maar voor studieboeken had men 
geen belangstelling. 
Inderdaad kwam de vrachtwagen mij en mijn plunjezak met mijn schamele 
kleren ophalen. Van de barre tocht in de donkere nacht herinner ik slechts de 
vele stops om de bougies schoon te maken. De vrachtauto reed op een soort 
houtgas(???) die in een grote tank op de auto zat.  Na aankomst in Groningen 
werd ik opgevangen door mijn familie waar ik tot begin juni zou blijven. 
De dagen verliepen probleemloos. Mijn nichtje en ik fietsten iedere dag 16 km 
naar het dorpje Ten Boer om ieder een liter melk te kopen. Deze melk namen we 
mee in een rubberen warmwaterkruik. 
Eind januari 1945 lazen wij in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ een tweetalige 
Bekendmaking/Bekantmachung dat op 24 januari 1945 twintig vijanden van het 
Duitse Reich, die op 20 januari waren opgepakt, bij Dokkum waren 
geëxecuteerd. Tot onze verbijstering stond er de naam van mijn neef HENK 
LOMMERT bij. Een paar weken later condoleerde ik mijn oom en tante met het 
verlies van hun slechts 22-jarige zoon. Nooit zal ik de woede van mijn oom en 
het smartelijke gezicht van mijn tante vergeten.  
Maar het leven ging door. De opmars van de geallieerden door België en Zuid- 
Nederland ging onverdroten door. De Canadese troepen trokken de IJssel over, 
bevrijdden Overijssel en Drenthe en naderden op 13 april 1945 de zuidkant van 
de stad Groningen. Wij hoorden het gerommel van de kanonnen. Het geluid van 
kanonnen en geweervuur kwam steeds dichterbij. Grote rookwolken stegen op 
uit het centrum.  
Wij lagen op de vloer van de kamer en keken af en toe door een kartonnen koker 
met twee spiegeltjes naar buiten en zagen de brencarriers in de richting van het 
Noorderplantsoen rijden om de laatste Duitse verzetshaarden op te ruimen. 



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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vervolg pag. 23   
Plotseling werd het angstig stil. We keken voorzichtig uit het raam en zagen de 
eerste mensen weer op straat.  Ook mijn nichtje en ik gingen de straat op in de 
richting van het Noorderplantsoen. Daar op het gras zagen wij de lichamen van 
drie Duitse soldaten onder een soort paardendeken met daarop hun helm. De 
laarzen, die onder de deken uitstaken, gaven een lugubere aanblik. Als de dag 
van gisteren herinner ik mij dat ik op dat moment, denkend aan Henk Lommert, 
gezegd heb: “Gelukkig weer drie rot moffen minder”. Pas heel veel later heb ik 
mij gerealiseerd, dat op het moment dat ik mijn woorden uitsprak, ergens in 
Duitsland er drie moeders waren die geen idee hadden dat hun zoon op het gras 
onder een paardendeken in het Noorder Plantsoen in Groningen lagen en nooit 
meer thuis zouden komen. We liepen door naar de Grote Markt, die volledig in 
puin lag. Maar gelukkig was “onze” Martinitoren gespaard gebleven. 
Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog en half juni kwam mijn vader mij weer 
ophalen. Met het Drachter trammetje naar Lemmer en vandaar met de 
vrachtboot naar Amsterdam. Het trammetje van Groningen naar Lemmer 
duurde maar liefst vijf uur; in elk dorpje in Groningen en Friesland werd gestopt 
om mensen in- of uit te laten stappen.  Maar ik was weer thuis bij vader, moeder 
en broertje. Op 20 juli kon ik bij toeval nog mee met een groep jongeren naar 
het Overijsselse Wierden. Bij boeren mochten wij aansterken.  Op 15 augustus 
vierde ik met mijn vrienden en de Wierdense schonen uitbundig het einde van 
de Tweede Wereldoorlog en op 20 augustus kwam ik voorgoed thuis. Het leven 
opnieuw beginnen; de oorlog was voorbij en de school lonkte.  
Maar het LOT besliste anders: op 25 augustus 1945 overleed mijn moeder na een 
ziekbed van 2 dagen en mijn wereld stortte in…  

 
 

 

AANMELDSTROOK  DAGTOCHT BIESBOSCH EN WOUDRICHEM          ZIE PAG. 09  
Naam:  Tel.nr Tel.nr.  

Mobiel 
Opstap-
nr. 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:      
2:      
3:      
4:      
Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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LEK IN DE VERDEDIGING                        OP 17 AUGUSTUS  VAN 14:00-17:00 
Een spannende belevenis langs schuilplaatsen en door loopgraven van Werk aan 
het Spoel en Werk aan de Groeneweg.  
Niet alleen op 17 augustus, maar ook op 14 september. 
Deelname is € 7,50 p.p. voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen (tot 12 jaar).  
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 
 

 
ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ IN BON VIE 

Informatie: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 
 

 

 
                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN AUTGUSTUS    2019  TIJDSTIP 

Vr. 02 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
Vr. 09 aug. Dansmiddag met Ria Kop 14:00-16:00 
Vr.  16 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
di. 20 aug.  Zingen op het plein 14:00-16:00 
Wo. 21 aug. Optreden ‘Fruitig geflipt’ 19:30-21:00 
Wo. 28 aug. Start seizoen ‘De vrolijke Noot’ 14:00-16:00 
Vr. 30 aug. Beautyochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Za. 31 aug. Café ‘Nostalgia’ 14:00-16:00 
 
Houd voor wijzigingen en aanvullingen de maandflyer in de gaten! 
 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00. Info: Gerrie Voorhorst, 

tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292. 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30. 
       Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
       Contactpersoon: Marthie Reverda.  
- DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  

         Vrije inloop van 10.00-12.00 u. (zomerstop van juni t/m augustus). 
- Klassiek uurtje “Beethoven”, vrije inloop 10:30-11:30. 
 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN &  ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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LEK IN DE VERDEDIGING                        OP 17 AUGUSTUS  VAN 14:00-17:00 
Een spannende belevenis langs schuilplaatsen en door loopgraven van Werk aan 
het Spoel en Werk aan de Groeneweg.  
Niet alleen op 17 augustus, maar ook op 14 september. 
Deelname is € 7,50 p.p. voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen (tot 12 jaar).  
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 
 

 
ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ IN BON VIE 

Informatie: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 
 

 

 
                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN AUTGUSTUS    2019  TIJDSTIP 

Vr. 02 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
Vr. 09 aug. Dansmiddag met Ria Kop 14:00-16:00 
Vr.  16 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
di. 20 aug.  Zingen op het plein 14:00-16:00 
Wo. 21 aug. Optreden ‘Fruitig geflipt’ 19:30-21:00 
Wo. 28 aug. Start seizoen ‘De vrolijke Noot’ 14:00-16:00 
Vr. 30 aug. Beautyochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Za. 31 aug. Café ‘Nostalgia’ 14:00-16:00 
 
Houd voor wijzigingen en aanvullingen de maandflyer in de gaten! 
 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00. Info: Gerrie Voorhorst, 

tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292. 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30. 
       Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
       Contactpersoon: Marthie Reverda.  
- DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  

         Vrije inloop van 10.00-12.00 u. (zomerstop van juni t/m augustus). 
- Klassiek uurtje “Beethoven”, vrije inloop 10:30-11:30. 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

September 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12
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Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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CULEMBORGSE SENIORENDAG                            ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 
ALLE SENIOREN VAN CULEMBORG ZIJN VAN HARTE, ECHT VAN HARTE 
 
 
 

 
Van 10.00- 16.00 u. in het Stadhuis aan de Markt. 
De toegang is gratis en de koffie of thee staat voor u klaar. 
 
Zie voor het programma pagina 05 van ‘De Kijker’ van augustus 2019 
 
 
PER 1 JUNI 2019         NIEUWE DIRECTEUR/BESTUURDER VAN ELK WELZIJN         
                    
Mevrouw Dorine Ottevanger is de nieuwe directeur/bestuurder 
van ElkWelzijn geworden. Zij volgt hiermee de vorige directeur 
op: Annerieke van der Vegt. 
 

Het welzijnsdomein is voor mevrouw Ottevanger geen 
onbekend terrein. Al vanaf 2003 beweegt zij zich in deze 
sector waarbij de laatste vijf jaar de focus lag op de 
verantwoordelijkheid voor het realiseren en organiseren 
van het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnspartij 
Veens. “Mijn hart ligt helemaal bij dit werk. De relevantie 
ervan en de aansluiting bij de actualiteit geven mij energie. 
Ik vind het belangrijk om kwaliteit in balans te brengen 
met zakelijkheid. Organiseren van samenwerking is daarin 
mijn passie, mijn drijfveer. Aan de ene kant is het moeilijk 
om afscheid te nemen van Veens en aan de andere kant 
kijk ik er enorm naar uit om mijn ervaringen te delen met 
ElkWelzijn in Culemborg!” 

 
ElkWelzijn is een ondernemende organisatie, die meebeweegt met de 
veranderingen in de maatschappij. ElkWelzijn legt verbindingen in de wijken van 
Culemborg en ondersteunt sociale initiatieven van inwoners van Culemborg. 
Wijkcoaches van ElkWelzijn zoeken het contact op met alle wijkbewoners, jong en 
oud. Het streven is dat iedereen in Culemborg kan meedoen. Dat kwetsbare 
mensen de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. En dat er sociale 
samenhang is in de Culemborgse samenleving. 
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 PIANO SOLO CONCERT 6 SEPTEMBER                 IN GELDERLANDFABRIEK 
 
In het soloprogramma ‘Slaaptrek’ legt Ellen Verhagen de link tussen het  
repetitieve van spreeuwen die hun slaapplek zoeken en het repetitieve van 
minimal music. Een ontspannende audiovisuele beleving van muziek waarin je 
meegenomen wordt in een klank-kleurpalet van deze tijd met op de achtergrond 
fascinerende beelden van spreeuwen. Ellen Verhagen weet te verrassen met een 
heel persoonlijke muziekkeuze. 
Ellen Verhagen is initiatiefnemer en artistiek leider van ‘Pianowandeling 
Culemborg’ en initiatiefnemer van ‘Stichting Pro Piano’.  
 
Kosten:    € 15,00 (kinderen tot 12 jaar: € 7,50) 
Programma:  van 20.00-20.30 u. inleiding door Natuur en Vogelwacht 

Culemborg (NVWC) en Ellen Verhagen over spreeuwen en 
repetitieve muziek. Van 20.30-20.45 u. pauze en van  
 20.45-22.00 u. concert Slaaptrek. 

 
De muziek is van de Nederlandse componisten: Jeroen van Veen, Douwe Eisenga 
en Max Richter. 
 
THEATER OUDEREN PROGRAMMA                         IN DE FRANSCHE SCHOOL 
 
Maandag 7 oktober:  
MINOUX- Moeder mag niet dood 
 
Een vrolijke dancing docu-comedy door Jopie (88) en Minou Bosua (48). Vrolijk 
zwierend richting eeuwigheid geven moeder en dochter een energiek beeld van 
een omgekeerde euthanasie. Als broodnodig tegengeluid bij het maatschappelijke 
debat over ouderen dat altijd gericht is op aftakeling, ontbrekende zorg en het 
georganiseerde levenseinde. 
 

ORGELCONCERTEN IN GROTE OF BARBARAKERK      VRIJDAG OM 20.15 UUR 
Op de laatste vrijdag van de maand vanaf 20.15 uur:  
- 27 september:  Concert Jamie de Goei 
- 25 oktober:     Concert Jan Hage 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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NIEUWS VAN KBO-PCOB CULEMBORG 
 
Op woensdag 25 september 2019 zullen we 
een bezoek brengen aan de Glasblazerij in 
Leerdam. 
 
In 1997 werd in de voormalige houtloods 
Holland, in het centrum van Leerdam, het Glas 
Centrum opgericht, onder toezicht van de 
gemeente Leerdam. Vanaf januari 2008 ging deze werkplaats verder onder de 
naam Glasblazerij en ging samen met het Nationaal Glasmuseum. De Glasblazerij 
heeft zich de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld tot een ‘glaslab’, waarbij 
kunstenaars en vormgevers kunnen experimenteren met glas en hun ontwerpen 
uitvoeren. Toeschouwers kunnen al deze verrichtingen op de voet volgen vanaf de 
tribune. Voor hun ogen worden de meest uiteenlopende kunst- en designobjecten 
vervaardigd. Voor jong en oud blijft glasblazen een van de meest spectaculaire 
ambachten. 
 
Om 14.00 uur worden we verwacht in de 
glasblazerij aan de Zuidwal in Leerdam en 
zullen we een demonstratie van het glasblazen 
meemaken.  
Daarna kunnen we genieten van een kopje 
koffie/thee met appelgebak en is er nog 
gelegenheid om nog even rond te kijken in de 
museumwinkel, waar unieke stukken te koop 
zijn, maar waar u ook gewoon even naar kunt 
kijken.  
 
Aanmelden:  
U dient zich vóór 14 september a.s. op te geven bij Adrie Holtkamp: telefoon 0345 
515347 of via de mail: fam.holtkamp@hetnet.nl. 
Kosten:  
Uw bijdrage voor deze middag bedraagt € 12,75 p.p. tenzij u een Museumkaart 
heeft: dan betaalt u € 4,75. Geeft u dan bij het aanmelden aan of u in bezit bent 
van een Museumkaart! 
Vervoer: 
U kunt bij Adrie aangeven of u op eigen gelegenheid gaat en misschien iemand 
mee kan nemen in de auto of graag met iemand mee rijdt.  

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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DAGTOCHT ZAANSE SCHANS      WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 (met diner) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Een typisch stukje oud-Nederland is waar we vandaag heen gaan; ontzettend 
populair bij buitenlandse toeristen en dat is niet voor niets. Allereerst gaan we 
naar een koffie-adres, waar we 1 x koffie/thee met gebak zullen gebruiken. Daarna 
gaan we, via een toeristische route, naar de Zaanse Schans voor de lunch met 
kroket bij restaurant De Kraai. Vervolgens maken we een anderhalf uur durende 
rondvaart over de Zaan en zien we de Zaanse Schans met de diverse molens op 
hun mooist vanaf het water. Na de boottocht heeft u nog wat vrije tijd om onder 
meer de winkeltjes, kaasboerderij en molens op eigen gelegenheid te bekijken. 
Aan het eind van de middag rijden we naar het diner-adres in Ankeveen voor een 
3-gangen diner. We verwachten rond 20.30 uur terug te zijn in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 9 oktober, bij voorkeur per e-mail:  

yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier (blz.27) 
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg. 
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én 
opstapplaats vermelden!! 

Kosten: € 61,00 p.p. Dit is inclusief koffie/thee met gebak, lunch, rondvaart, 
drie-gangen diner en vervoer per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 9 oktober op rekening NL58 RABO 0308 6178 00  
 t.n.v. SSCC Culemborg. 

 

Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O1.  08.30:  Garage Streef     
O2.  08.35:  Betsy Perkweg/Roosje Vos   
O3.  08.40:  Otto v.Reesweg/Vianense Poort   
O4.  08.50:   Lalainglaan/hoek Dreef 
O5.  08.55:   Driestad (bij bushalte) 
O6.  09.00:   t/o Kruidvat Chopinplein    

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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DOOR RICHTE LOMMERT (SLOT)                                                      HOE HET OOIT WAS 
 
Op 31 augustus 1945 zat ik voor het raam van ons huis en keek boos naar de 
feestende mensen buiten. Hoe konden ze! Mijn moeder was de 25e volkomen 
onverwacht overleden en gisteren begraven. Het was de eerste begrafenis in mijn 
leven en om een aantal redenen een onvergetelijke gebeurtenis. 
De oorlog was net afgelopen en er was van alles niets. Houten kisten waren 
vervangen door kartonnen en auto’s om de familie te vervoeren waren er 
evenmin. De imitatie kist kwam rechtstreeks van het O.L.V. Gasthuis naar de 
begraafplaats en alle familieleden liepen in een lange stoet achter ons aan van ons 
huis naar ‘Zorgvlied’. De plechtigheid was hartverscheurend, passend bij het 
overlijden van een moeder van 43 jaar. De meute belangstellenden ging gewoon 
weg en de familie ging mee naar ons huis. Mijn moeder was de op een na jongste 
uit een gezin van tien kinderen en iedereen was uit Groningen gekomen, dus de 
kleine kamer zat tjokvol. Zoals gezegd, het was mijn eerste begrafenis en het 
vervolg was voor mij onvoorstelbaar. 
De ooms en tantes die in de aula hun tranen rijkelijk hadden laten vloeien, hadden 
nu een uitbundige conversatie, nieuwtjes werden uitgewisseld en de tantes gingen 
rond met iets eetbaars. Het samenzijn bereikte een hoogtepunt toen de ooms aan 
de borrel gingen en de tantes de citroentjes met suiker oplepelden. Ik ergerde mij 
mateloos maar heb bij de vele begrafenissen en crematies die ik later in mijn leven 
nog zou bijwonen, ontdekt dat dit heel normaal is. 
De familie vertrok ’s avonds weer naar Groningen en wij bleven met z’n drietjes 
alleen achter. Het was voor mij een gevoel van grote leegte. 
 
Ik wilde OVW-er (Oorlogsvrijwilliger) worden om naar Indië te gaan. Gelukkig heeft 
mijn vader mij weten te overtuigen dat ik eerst mijn school moest afmaken en ik 
ging dus terug naar de 4e klas van de HBS, die ik natuurlijk prompt doubleerde om 
in 1948 alsnog het einddiploma te halen. 
Het leven ging verder. Mijn vader zorgde zo goed als mogelijk voor mijn broertje 
en mij. Hij was bedrijfsleider bij ‘Heck’ op het Amsterdamse Rembrandtplein en 
werkte van 12.00 tot 24.00 uur, zes dagen per week. Pas heel veel later heb ik 
beseft wat de goede man allemaal voor ons heeft gedaan.  
 
Van mijn vriendinnen/klasgenoten en hun moeders kreeg ik veel steun. Zij stopten 
mijn sokken (!) en hielden ons huis schoon. Uit dankbaarheid nam ik ze dan mee 
naar de film. Voor 15 cent zaten we dan op het zijbalkon in de nok van het 
Tuschinski theater en zagen de eerste Amerikaanse films. Ik heb in mijn leven 
honderden films gezien, maar de eerste twee ben ik nooit vergeten.  
 

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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Vervolg pagina 15 

Mrs. Miniver met Greer Arlson en Gaslight met Joseph Cotton, 
Ingrid Bergman en Charles Boyer, die als schurk een enorme 
indruk op mij gemaakt heeft.  
Van de film gingen we dan naar Heck waar toen beroemde 
orkesten zoals die van de Deense entertainer Boyd Bachman, 
De Skymasters en De Ramblers speelden. Via mijn vader kreeg 
ik foto’s met handtekening van Pi Scheffer, Theo Uden 
Masman, Ferry Barendse, Marcel Thielemans en Wim Poppink.  
Mijn finest hour beleefde ik ooit bij Heck toen Theo Uden Masman (uiteraard 
middels mijn vader) voor een volle zaal aankondigde: “en nu spelen wij, op speciaal 
verzoek van Richte Lommert, voor zijn vriendin Emmy: wie is Loesje?”. Emmy was 
natuurlijk volkomen overbluft, maar ze is later toch met een ander getrouwd. In 
1949 hertrouwde mijn vader en na een korte periode in militaire dienst (dankzij 
het verdrag van Lingadjatti) startte ik op 2 januari 1950 mijn commerciële carrière 
als assistent vertegenwoordiger bij de zeepfabriek Castella (juist ja, van de kopjes) 
om die op 31 maart 1992 te beëindigen.  
Hoe het ooit was, zou het nooit meer worden…… 
 
5 JAAR PIANOWANDELING                     
- Vrijdag 13 september om 20.00 u. 

PIANOCONCERT in Grote of Barbarakerk 
(toegang € 15,00) 

- Zondag 15 september van 13:00-17:30 u. 
PIANOWANDELING op 19 verrassende locaties in de binnenstad met meer dan 
50 pianisten en diverse muziekstijlen.  
Het openings- en slotconcert in de Grote of Barbarakerk om resp. 13.00 u. en 
16.30 u. in de Grote of Barbarakerk 
Info: telefoon 06 48527367 en www.pianoculemborg.nl  
 

DE ROOS VAN CULEMBORG               ORGANISEERT AANSCHUIFMAALTIJD  
 
Barbara opent haar eigen maaltijd van veldsoep, 
brood, fruit en dadels. Duizend gasten zijn van harte 
welkom. Met middeleeuwse klanken en Culemborgse 
koorzang!  
Locatie en tijd: Grote of Barbarakerk op zondag  
8 september van 13.00-17.00 u. 
Toegang is vrij, zielige bedelaar aan de deur. 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2019 17 
 

 
Vervolg pagina 15 

Mrs. Miniver met Greer Arlson en Gaslight met Joseph Cotton, 
Ingrid Bergman en Charles Boyer, die als schurk een enorme 
indruk op mij gemaakt heeft.  
Van de film gingen we dan naar Heck waar toen beroemde 
orkesten zoals die van de Deense entertainer Boyd Bachman, 
De Skymasters en De Ramblers speelden. Via mijn vader kreeg 
ik foto’s met handtekening van Pi Scheffer, Theo Uden 
Masman, Ferry Barendse, Marcel Thielemans en Wim Poppink.  
Mijn finest hour beleefde ik ooit bij Heck toen Theo Uden Masman (uiteraard 
middels mijn vader) voor een volle zaal aankondigde: “en nu spelen wij, op speciaal 
verzoek van Richte Lommert, voor zijn vriendin Emmy: wie is Loesje?”. Emmy was 
natuurlijk volkomen overbluft, maar ze is later toch met een ander getrouwd. In 
1949 hertrouwde mijn vader en na een korte periode in militaire dienst (dankzij 
het verdrag van Lingadjatti) startte ik op 2 januari 1950 mijn commerciële carrière 
als assistent vertegenwoordiger bij de zeepfabriek Castella (juist ja, van de kopjes) 
om die op 31 maart 1992 te beëindigen.  
Hoe het ooit was, zou het nooit meer worden…… 
 
5 JAAR PIANOWANDELING                     
- Vrijdag 13 september om 20.00 u. 

PIANOCONCERT in Grote of Barbarakerk 
(toegang € 15,00) 

- Zondag 15 september van 13:00-17:30 u. 
PIANOWANDELING op 19 verrassende locaties in de binnenstad met meer dan 
50 pianisten en diverse muziekstijlen.  
Het openings- en slotconcert in de Grote of Barbarakerk om resp. 13.00 u. en 
16.30 u. in de Grote of Barbarakerk 
Info: telefoon 06 48527367 en www.pianoculemborg.nl  
 

DE ROOS VAN CULEMBORG               ORGANISEERT AANSCHUIFMAALTIJD  
 
Barbara opent haar eigen maaltijd van veldsoep, 
brood, fruit en dadels. Duizend gasten zijn van harte 
welkom. Met middeleeuwse klanken en Culemborgse 
koorzang!  
Locatie en tijd: Grote of Barbarakerk op zondag  
8 september van 13.00-17.00 u. 
Toegang is vrij, zielige bedelaar aan de deur. 



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2019 19 
 

 
 MUZIEK IN MUZIEKTENT  IN DE PLANTAGE            OP DE  ZONDAGMIDDAG  

 
ROARING RAILROAD ORCHESTRA OP ZONDAG 1 SEPTEMBER  
Het Roaring Railroad Orchestra legt zich toe op het spelen van oude jazz, het 
repertoire dat in de twintiger jaren ten gehore gebracht werd op de podia van 
grote hotels in Amerika en Europa. Met composities van ondermeer Cole Porter, 
Duke Ellington, George Gershwin en Jake Bulterman brengt het orkest de sfeer van 
de “Roaring Twenties” weer tot leven. 
Het muzikale archief is opgebouwd uit originele, soms zelfs bijzondere partituren 
uit de jazzhistorie. Voor de klank baseert het orkest zich op de originele 
composities en geluidsopnamen, waarbij zij natuurlijk wel de vrijheid van de jazz 
behouden, dus in de soli vindt u de eigen interpretatie van de orkestleden. 
De huidige bezetting bestaat uit: trompet, trombone, alt-, tenor en 
baritonsaxofoon, klarinet, gitaar/banjo, piano, bas en slagwerk. 
HAVENKOOR DEINING + WIJNPROEVERIJ OP ZONDAG 22 SEPTEMBER  
Het gemengd havenkoor Deining is opgericht in februari 2000, met als doel een 
muzikale opluistering te verzorgen tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van WV de Helling in juli 2001. 
Omdat de meeste leden van het koor aan zowel de repetities als aan het publieke 
optreden veel genoegen beleefden, heeft een overgrote meerderheid van de 
koorleden ingestemd met het voortbestaan ervan ook na juli 2001. 
De muziekkeuze is Nederlandstalige liedjes over water en de romantiek van het 
varen, Shanty, Smartlappen en eigentijdse muziek. 
N.B.: Dit is het laatste optreden in de muziektent van dit seizoen. 
 
 
OP DE ZATERDAG LEKKER SWINGEN MET LIVE-MUZIEK        OP ‘HET SPOEL’ 
‘Caatje aan de Lek’ nodigt diverse bands uit te komen spelen in het weekend in het 
Amfitheater. Funk, soul, jazz, latin, blues…You name it, we’ve got it! 
Noteer de data en kom genieten van het weekend met fijne muziek, een hapje, 
een drankje en een zonnetje. 
- za. 14 september van 15.00 tot 17.00 u: ‘Band in de Tent express’ 
- za. 21 september van 15.00 tot 17.00 u: ‘Sweet Silver &Co Band’ 
 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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varen, Shanty, Smartlappen en eigentijdse muziek. 
N.B.: Dit is het laatste optreden in de muziektent van dit seizoen. 
 
 
OP DE ZATERDAG LEKKER SWINGEN MET LIVE-MUZIEK        OP ‘HET SPOEL’ 
‘Caatje aan de Lek’ nodigt diverse bands uit te komen spelen in het weekend in het 
Amfitheater. Funk, soul, jazz, latin, blues…You name it, we’ve got it! 
Noteer de data en kom genieten van het weekend met fijne muziek, een hapje, 
een drankje en een zonnetje. 
- za. 14 september van 15.00 tot 17.00 u: ‘Band in de Tent express’ 
- za. 21 september van 15.00 tot 17.00 u: ‘Sweet Silver &Co Band’ 
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KLEINE  80+ MIDDAGREISJES                              IN  SEPTEMER EN OKTOBER 
OPGELET:    voor het reisje van 14 september opgeven bij Elly Corton,  

 voor het reisje van 12 oktober opgeven bij Riet van Hazendonk.  
 

RONDVAART BIESBOSCH (DRIMMELEN) OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
2 uur durende rondvaart op de ‘ZILVERMEEUW’ 

Opgeven bij:    bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds).  
Kosten:                € 15,00 p.p. 
Vertrek:               u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
Thuiskomst:        tussen 18.00-19.00 uur (vanwege boottocht en langere route is  
                              dit wat later dan anders) 
 

NAAR WAGENINGEN OP ZATERDAG 12 OKTOBER  
Vandaag rijden we naar hotel/restaurant: ‘Nol in ’t Bosch’ 

waar we de thee/koffie gaan gebruiken. Dit (oude) hotel doet zijn naam eer 
aan daar het in een bosrijke omgeving ligt. 
Opgeven bij:   Riet van Hazendonk, tel. 515001 (afwezig van 07-14 sept.) 
Kosten:            € 9,00 p.p. 
Vertrek:          u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
Thuiskomst:   tussen 17.00-18.00 uur  

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2019 21 
 

 
KLEINE  80+ MIDDAGREISJES                              IN  SEPTEMER EN OKTOBER 
OPGELET:    voor het reisje van 14 september opgeven bij Elly Corton,  

 voor het reisje van 12 oktober opgeven bij Riet van Hazendonk.  
 

RONDVAART BIESBOSCH (DRIMMELEN) OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
2 uur durende rondvaart op de ‘ZILVERMEEUW’ 

Opgeven bij:    bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds).  
Kosten:                € 15,00 p.p. 
Vertrek:               u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
Thuiskomst:        tussen 18.00-19.00 uur (vanwege boottocht en langere route is  
                              dit wat later dan anders) 
 

NAAR WAGENINGEN OP ZATERDAG 12 OKTOBER  
Vandaag rijden we naar hotel/restaurant: ‘Nol in ’t Bosch’ 

waar we de thee/koffie gaan gebruiken. Dit (oude) hotel doet zijn naam eer 
aan daar het in een bosrijke omgeving ligt. 
Opgeven bij:   Riet van Hazendonk, tel. 515001 (afwezig van 07-14 sept.) 
Kosten:            € 9,00 p.p. 
Vertrek:          u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
Thuiskomst:   tussen 17.00-18.00 uur  



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2019 23 
 

 

 
 
 

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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EIKENPROCESSIERUPSSEIZOEN NADERT EINDE                         Bron Nature today 

De eikenprocessierups plaagt al maanden ons land. Maar voor wie er last van 
heeft is er goed nieuws, want de eerste vlinders zijn uitgevlogen. Het einde van 
het eikenprocessierupsseizoen lijkt eindelijk in zicht. Als alle vlinders eind 
september zijn uitgevlogen maken gemeenten, bestrijders en andere betrokken 
organisaties de balans op en bekijken hoe zij de rups beter kunnen beheersen en 
beheren in het komende jaar. Op 25 september 2019 komen gemeenten en 
andere betrokken organisaties bijeen om te kijken naar een brede aanpak in de 
bestrijding van de rups. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
samenwerkende partijen van het Kennisplatform Processierups. De bijeenkomst 
waarin informatie vanuit verschillende gemeenten wordt uitgewisseld, moet 
lijden tot een verbeterde aanpak van de processierups in 2020. 
 
 

LAVAS  OF MAGGIPLANT 
 
Lavas wordt in de volksmond ook wel maggiplant 
genoemd. En zoals je kunt verwachten bij die naam: 
lavas smaakt ‘zoutig’. Maar is niet zout. Ideaal dus als 
je een hartige smaak aan je gerechten wilt geven 
maar moet letten op je zoutgebruik. In de supermarkt zul je dit groene kruid, dat 
een beetje op bladselderij lijkt, zelden vers tegenkomen. Supermarkten 
verkopen het meestal gedroogd in potjes. (Bij Ekoplaza verkopen ze wel verse 
lavas). Je kunt ook overwegen zaadjes te kopen en te zaaien in je tuin of een 
grote pot. Zorg, als je de plant in je tuin wilt, dat je de zaadjes een beetje 
achteraan zaait. De plant kan namelijk 2 meter hoog worden! De blaadjes van de 
maggiplant geven smaak aan stoofschotels, bouillon en sauzen. Het is ook lekker 
om een salade of aardappeltjes te kruiden met lavas. De steeltjes geven 
fijngeknipt extra smaak aan stamppot. 
 



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 
Data verkrijgen gezondheidsverklaring + rijbewijskeuringen:  
Vrijdag 13 sept., 11+25 okt., 08+22 nov., 06+20 dec. 2019, 10 +24 jan. 2010 en  
7 + 21 febr. 2020. 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
I.v.m. achterstand bij het CBR minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met 
het invullen van de gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
-   Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek), een flesje met uw eigen urine. 
-   De bril die u draagt tijdens het autorijden. 
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts). 
 
 

 
 

AANMELDSTROOK  DAGTOCHT 30 OKT.  ZAANSE SCHANS (ZIE PAG. 13) 
Naam:  Tel.nr Tel.nr.  

Mobiel 
Opstap-
nr. 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:      
2:      
3:      
4:      
Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER   2019  TIJDSTIP 

Vr. 06 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis  14:00-16:00 
Di. 10 sept. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr. 13 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Do. 19 sept. Alzheimer-café, gratis 19:00-21:00 
Za. 21 sept. Verkoop door Jonker schoenen, gratis  10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Beauty-ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 28 sept. Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
Do. 03 okt. Mondharmonicagroep uit Renkum, gratis 14:30-16:00 
Vr. 04 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Wo 09 okt. Betuwe Beweegt, gratis 10:00-12:00 
Vr. 11 okt. Muziek- spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Vr. 11 okt.  Accordeonnette uit Tiel, gratis 19:30-21:00 
Do. 17 okt. Concert Marike&Eeltje op piano en fluit, gratis 14:30-16:00 
Vr. 18 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Di. 22 okt. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr.  25 okt. Beauty ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 25 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 26 okt.  Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
 

Houd voor wijzigingen en aanvullingen de maandflyer in de gaten! 
 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00. Info: Gerrie Voorhorst, 

tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30 
       Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
       Contactpersoon: Marthie Reverda.  
- DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  

         Vrije inloop van 10:00-12:00  
- Muziekuurtje, vrije inloop 10:30-11:30 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN &  ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER   2019  TIJDSTIP 

Vr. 06 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis  14:00-16:00 
Di. 10 sept. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr. 13 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Do. 19 sept. Alzheimer-café, gratis 19:00-21:00 
Za. 21 sept. Verkoop door Jonker schoenen, gratis  10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Beauty-ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 28 sept. Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
Do. 03 okt. Mondharmonicagroep uit Renkum, gratis 14:30-16:00 
Vr. 04 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Wo 09 okt. Betuwe Beweegt, gratis 10:00-12:00 
Vr. 11 okt. Muziek- spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Vr. 11 okt.  Accordeonnette uit Tiel, gratis 19:30-21:00 
Do. 17 okt. Concert Marike&Eeltje op piano en fluit, gratis 14:30-16:00 
Vr. 18 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Di. 22 okt. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr.  25 okt. Beauty ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 25 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 26 okt.  Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
 

Houd voor wijzigingen en aanvullingen de maandflyer in de gaten! 
 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00. Info: Gerrie Voorhorst, 

tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30 
       Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
       Contactpersoon: Marthie Reverda.  
- DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  

         Vrije inloop van 10:00-12:00  
- Muziekuurtje, vrije inloop 10:30-11:30 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

November 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk



DE KIJKER NOVEMBER 2019 3 
 

 

 
 

 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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VAN HET BESTUUR                                     HET LEVENSVERHAAL CULEMBORG 
 
De coördinatoren van ‘Het Levensverhaal Culemborg’ hebben besloten een 
zelfstandige Stichting op te richten en niet langer meer van de faciliteiten van 
Senioren Collectief gebruik te maken. Met een eigen Stichting zijn er meer 
mogelijkheden om hun doelstellingen te kunnen waarmaken. In goed overleg is 
besloten om de “paraplu” constructie te verlaten en de samenwerkings- 
overeenkomst per 1 oktober 2019 te beëindigen.  
De penningmeester en voorzitter van Senioren Collectief werden door de 
oprichters van de Stichting Levensverhalen bedankt voor hun coöperatieve 
samenwerking.  
 
Wij wensen de oprichters, bestuursleden van de nieuwe ‘Stichting Levende 
Verhalen’ heel veel succes met hun nieuwe opzet. 
 
Zie ook pagina 13 
 
 
80+ REISJE  OP ZATERDAG 23 NOVEMBER  
 
Vandaag blijven we dicht bij huis. We rijden 
naar Beusichem waar we om ongeveer 14.30 
uur een heerlijke PANNENKOEK GAAN ETEN in 
het ‘Veerhuys’. U hoeft dus tussen de middag 
niet te lunchen!  We krijgen de ‘huiskamer’ ter beschikking’ en het is er 
beslist gezellig toeven.  
 
Opgeven bij:   Riet van Hazendonk, tel. 515001  
Vertrek:           u wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.30 uur 
 (let op: dit is een iets afwijkende tijd!) 
Kosten:            € 15,00 p.p. (Hierbij zijn inbegrepen: het vervoer, een 

pannenkoek met consumptie en een ijsje) 
Thuiskomst:   tussen 16.00-17.00 uur  
 
N.B.: Dit is het laatste 80+ reisje van dit jaar. 
 
Zie ook pagina 23 
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ODENSEHUIS CULEMBORG BLIJ MET 9500 
EURO VAN HET ORANJE FONDS!  
 
OdenseActief! is een programma van activiteiten 
van het Odensehuis Culemborg voor mensen met geheugenklachten of 
beginnende dementie. De wekelijkse workshops, thema-presentaties en uitstapjes 
stimuleren deelnemers om mee te doen en te genieten van wat wél kan. De 
inbreng van deelnemers, naasten en vrijwilligers is hierbij onmisbaar, evenals 
financiële steun. Odensehuis Culemborg is dan ook enorm blij met de waardering 
van het Oranje Fonds en de toekenning van 9500 euro voor uitbreiding van het 
programma OdenseActief! 
 
SAMEN ZIJN EN SAMENDOEN: ODENSEACTIEF! 
Voor het komende seizoen maken deelnemers en vrijwilligers, samen met de 
coördinator, een leuk en aansprekend programma van nieuwe, prikkelende 
activiteiten en herhalende workshops. Er zijn presentaties met interessante 
thema’s en uitstapjes in de buurt. Succesvolle workshops komen zeker terug, zoals 
‘Bewegen op Muziek’ door Evelien van Wiggen en ‘Zingen met Hart&Ziel’ door 
Martijn Nanninga. “Mijn moeder geniet enorm van het zingen met Hart&Ziel”, 
vertelt een dochter, “ze kijkt er elke keer naar uit. Zij had toch nooit gedacht in het 
Russisch te kunnen zingen, maar ze vindt het prachtig! De liederen raken haar 
echt.”  
De activiteiten van OdenseActief! stellen mensen met dementie in staat om mee 
te blijven doen in de samenleving. Door het samen beleven is er meer onderling 
contact, ontstaan er nieuwe vriendschappen en een gevoel van verbinding, ook 
met vrijwilligers en lotgenoten. 
 

Odensehuis Culemborg is dankbaar voor alle hulp en steun van deelnemers, 
vrijwilligers, partners, donateurs en sponsoren en in het bijzonder voor de 
prachtige bijdrage van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat 
niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. 
Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. 
Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 
  

Zie voor een nieuw te organiseren project voor jongere mensen met 
geheugenproblemen of dementie de volgende pagina. 
 

Voor meer info: Renée Lankwarden, info@odensehuisculemborg,nl  
of tel. 06 50 59 33 33, www.odensehuisculemborg.nl 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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WANDELGROEP VITALE SENIOREN MET GEHEUGENKLACHTEN  
 
Vanaf 2 oktober kunnen jongere mensen met geheugenklachten op de 
woensdagmorgen terecht in het Odensehuis (Achter 't Zand 58, Culemborg). Deze 
ochtend is speciaal voor vitale en actieve mensen tot ongeveer 70 jaar die te 
maken hebben met geheugenklachten of dementie. Ook naasten zijn van harte 
welkom. 
Het is zeldzamer en vaak niet zo bekend, maar dementie kan ook voorkomen bij 
40’ers, 50’ers en 60’ers. Op die leeftijd ben je veelal nog aan het werk of net met 
pensioen, heb misschien nog een gezin thuis en ben fysiek gezond. Dan is het fijn 
als je mensen kunt ontmoeten van je eigen leeftijd die hetzelfde meemaken. 
We beginnen met een wandeling in de omgeving van het Odensehuis. En natuurlijk 
is er een lekkere kop koffie of thee en tijd om elkaar te spreken. Er zijn vrijwilligers 
en een coördinator aanwezig om samen andere activiteiten te ontwikkelen, net 
waar maar behoefte aan is. Denk daarbij aan het uitproberen van andere sporten 
of samen eens naar een sportschool gaan. De focus ligt op bewegen. 
Interesse? U bent van harte welkom op elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Een indicatie is niet nodig, er staat een bus voor een vrijwillige bijdrage in de 
kosten. Adres: Achter ’t Zand 58 in Culemborg.  
 
Meer info: www.odensehuisculemborg.nl of bel Renée Lankwarden 06-50593333. 
 
NIEUWS VAN KBO- PCOB CULEMBORG E.O 
 
WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT EN VOLMACHT? 
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor de financiële 
belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u 
geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook 
mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De 
mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament 
zijn hetzelfde. Notaris P. van de Broecke komt ons meer uitleggen over het 
levenstestament en het verschil tussen een levenstestament en een gewoon 
testament. En er is gelegenheid om vragen stellen. Een aantal jaren geleden heeft 
notaris F. Ton aan de senioren in Culemborg ook al eens een lezing gegeven, maar 
er verandert veel in korte tijd, dus lijkt het ons verstandig naar de nieuwe inzichten 
te luisteren, ook in een kleinere zetting. 
 
Tijd en plaats: woensdagmiddag 27 november in het R.K. Parochiecentrum, 
Ridderstraat 198. U hoeft zich niet op te geven. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Elke ochtend begin ik met 
koffie. Nou dat is niet zo 
bijzonder zou je zeggen, want 
dat doen veel mensen. Het gaat 
mij ook niet om de koffie maar 
om mijn koffiebeker. Mijn beker 
heeft een historie, niet zo bijzonder hoor, maar voor mij wel. 
 
Ik zal uitleggen waarom. Zo’n 25 jaar geleden ontmoette ik een bijzondere vrouw. 
Eerst wat afwachtend tegenover elkaar, maar later werden wij goede vriendinnen. 
Zij woonde echter niet bij mij in de buurt, maar in het oosten van het land. Dicht 
bij de Duitse grens. Wij ontmoetten elkaar maar zelden. We belden wel, maar 
hadden beiden een druk leven. We moesten telkens naar een datum zoeken om 
elkaar te zien. Het werd uiteindelijk maar zo’n drie of vier keer per jaar. Als we dan 
bij elkaar kwamen, was de dag echt alleen voor ons. We waren dan echte maatjes. 
Eén woord en we begrepen elkaar.  
Toen wij weer eens samen een dagje voor ons zelf hadden, kreeg ik van haar twee 
koffiebekers. Ik was heel verbaasd, want we gaven elkaar nooit wat. Ik begreep 
ook niet waarom ze het deed. “Vind ik leuk”, zei ze. Dit geschenk bleek een 
bijzonder cadeau te zijn geweest en wellicht met een voorgevoel gegeven, denk ik 
nu achteraf. Nu 25 jaar later, is zij al 12 jaar niet meer onder ons. Ik heb geen 
afscheid kunnen nemen. Eén dag na haar skivakantie is zij thuis plotseling 
overleden. Toen ik hierna de beker in mijn handen had, wilde ik hem weg zetten. 
Niet gebruiken, want dan kan die vallen en mijn herinnering aan haar zou daardoor 
kunnen vervagen. Na enige aarzeling besloot ik de beker te blijven gebruiken. Nu 
jaren later, ben ik blij dat ik dit besluit heb genomen. Ik denk nu nog elke morgen 
aan haar. Ik weet dat ik niet de enige ben, voor wie een bepaald voorwerp een 
heel grote betekenis heeft. Een voorwerp dat herinnert aan een dierbare die niet 
meer bij ons is. Een voorwerp waar je soms tegen praat en die herinneringen 
oproept. Herinneringen die weer kracht geven. Kracht om de dag opnieuw aan te 
gaan. Ik koester nu mijn beker. Ik realiseer me telkens weer, hoe bijzonder dit 
cadeau is geweest, want daardoor denk ik nu nog dagelijks aan haar. Ik ben blij dat 
ik de beker niet weg heb gezet, maar gebruik.  Een fijne vriendin is niet meer, maar 
door deze koffiebeker maakt zij nog steeds deel uit van mijn leven en denk ik aan 
haar. 
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STICHTING LEVENDE VERHALEN CULEMBORG 
Vijf jaar geleden is ElkWelzijn begonnen met het laten 
schrijven van levensverhalen voor ouderen in 
Culemborg. 
Drie jaar geleden is dit project voortgezet door vier oud 
schrijfsters. De afgelopen twee jaar heeft het project 
onder de paraplu van SSCC gefunctioneerd. 
 
Op 16 augustus jl. is de Stichting Levende Verhalen 

Culemborg een feit geworden en zijn we zelfstandig. Deze stichting faciliteert twee 
projecten: ‘Het Levensverhaal’ en ‘De Culemborgse Verhalenboom’.  
 
Het idee voor de Culemborgse Verhalenboom is ontstaan omdat we regelmatig 
hoorden dat het zo jammer is dat de levensverhalen alleen inzichtelijk zijn voor de 
vertellers en hun directe omgeving.  
Daarom is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van De 
Culemborgse Verhalenboom en wij hopen deze maand (november) van start te 
kunnen gaan. 
De Culemborgse Verhalenboom bestaat uit een reeks van zes à zeven verhalen-
tafels met ouderen die op meerdere locaties van start gaan. 
Tijdens twee sessies schuiven jongeren aan bij de tafels. Bedoeling is dat hetgeen 
wordt verteld, wordt vastgelegd en aangevuld met achtergrondinformatie. Dit kan 
in de vorm van foto’s, filmpjes etc. Deze verzameling aan verhalen, informatie etc. 
wordt vastgelegd en in september volgend jaar volgt hierover een presentatie. 
 
Voor de verhalentafels zijn wij op zoek naar ouderen die in Culemborg wonen en 
het leuk vinden om met andere ouderen herinneringen op te halen en deze te 
delen. Het thema voor deze cyclus is ‘Onze schooltijd’. 
 

Informatie? Mocht u interesse hebben in het 
laten schrijven van uw levensverhaal of 
deelname aan een van de verhalentafels dan 
kunt u contact opnemen via onderstaand 
telefoonnummer of e-mailadres. 

Website: levendeverhalen.com 
Tel. 06-44639593 
e-mail: levendeverhalen@gmail.com 
O6.  09.00:   t/o Kruidvat Chopinplein    

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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CULEMBORGSE OUDEREN SPELEN ‘VOOR IK HET VERGEET’ 
 
‘Voor ik het vergeet’ neemt je mee op een intieme reis langs de ouder wordende 
mens, favoriete vogels en vergeten verlangens. 
 
Tussen 1 en 24 november is de voorstelling ‘Voor ik 
het vergeet’ te zien in De Gelderlandfabriek. Jonge 
theatermakers, Culemborgse ouderen, 
mantelzorgers en andere ervaringsdeskundigen 
hebben de afgelopen maanden met veel 
enthousiasme gewerkt aan een theatervoorstelling 
over de ouderenzorg. O.a. hebben hieraan 
meegewerkt: Hennie Smidt, Yvonne Brouwers en 
Carla Soepnel (zie foto). 
Het is een muziektheatervoorstelling over oprechte 
zorg, ouder worden, vergeten en vergeten worden.  
 
Het project staat in het teken van de ontmoeting tussen jongeren en ouderen, 
waarmee de makers de doorstroom naar de ouderenzorg hopen te bevorderen. 
De sector kampt met een groot en toenemend tekort aan personeel, terwijl de 
doelgroep en de werkdruk alsmaar toenemen. Productieleider Merel Hobrink en 
regisseur Marijn van den Bogaard vinden het dan ook hoog tijd voor een positief 
licht op het werken in de zorg, op hoe mooi en dankbaar dat kan zijn. Ze zijn 
vastberaden om jongeren meer te betrekken bij de belevingswereld van ouderen. 
“De ouderenzorg is veelal instrumenteel van aard. Zijn de medicijnen ingenomen? 
Is mevrouw al naar het toilet geweest? Zijn de dossiers al ingevuld? Maar zorgen 
houdt ook in dat je luistert naar verlangens. Wie wilt u zien? Waar wordt u blij 
van? Leefplezier zit vaak in kleine, alledaagse dingen”, aldus Van den Bogaard. 
 
In de voorstelling volgen we de nieuwe bewoner van een verpleeghuis, die haar 
dierbaarste bezit is kwijtgeraakt. In een dwaaltocht langs de andere bewoners 
probeert ze grip te houden op haar verleden en de persoon die ze altijd is geweest, 
die nu zo plotseling snel oud geworden is. We zien ook de zuster, die in een 
spagaat tussen mens en systeem probeert te doen wat goed is.  
 
 
De voorstelling zal voor leerlingen van het Lek&Linge en voor ROC Rivor gespeeld 
gaan worden. Daarnaast zijn er openbare voorstellingen, waarvoor je kunt 
reserveren via www.degelderlandfabriek.nl   

 

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525



DE KIJKER NOVEMBER 2019 17 
 

 

 
 



DE KIJKER NOVEMBER 2019 19 
 

 
HEBT U DAT NU OOK?                                                            DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Heeft u dat nu ook? Dat u bewust of toevallig eens terugkomt in een plaats uit uw 
kinderjaren en ontdekt dat alles veel kleiner is dan in uw herinnering? Een paar 
jaar geleden kwam ik nog eens terug in een dorpje waar ik in 1935 heb gewoond. 
Mijn ouders verhuisden in dat jaar van Groningen naar Winsum, waar mijn vader 
een dorpscafé overnam. Het was, zelfs voor mij, een enorme overgang. Van een 
eigen (slaap)kamertje naar een bedstee, waarvan de deuren ’s avonds bijna dicht 
gingen, geen stromend water uit een kraan maar een waterput met een emmer 
aan een touw buiten en een pomp in de keuken, geen toilet, maar een ton 
(poepdoos) die iedere week door de strontkar werd geruild. 
Het café kan ik nog steeds uittekenen: op de deur stond met grote letters 
GELAGKAMER. In het midden een biljart en in de hoek een biljart met gaten, waar 
de klanten een dubbeltje in moesten doen om te kunnen spelen. Voor de ramen 
stonden tafeltjes en stoelen en op de bar stond een grote ijzeren koffiekan op een 
petroleumstel te pruttelen, hieruit werd de gehele dag koffie geschonken. Voor de 
ramen hingen mededelingen voor de “h h reizigers” (= hunne heren reizigers), die 
hun eigen boterhammen konden nuttigen met koffie voor 10 cent of een glas melk 
voor 5 cent.  Een uitsmijter kon ook, die kostte 95 cent. Soms waren er veel 
klanten voor uitsmijters en dan moest ik op een holletje naar de kruidenier om 
eieren te halen. 
Zondagmiddag was het druk, dan kwamen de supporters van de voetbalclub 
‘Hunsingo’ na afloop van de wedstrijd een biertje drinken. Ik mocht dan het 
plateau met bier rondbrengen. Soms kreeg ik dan van een gulle supporter een 
halve cent, waarmee ik de koning te rijk was. 
 
De weg naar het dorpsschooltje (3x2 klassen) leek lang en ging via een hoge brug 
en een breed water. Natuurlijk op klompen, zoals elke jongen. Onderweg 
passeerde ik de pastorie, waar de dominee woonde en waar ik op de zondag-
morgen naar de mooie Bijbelverhalen luisterde. Ik moest dan wel tekstjes leren en 
als ik dat goed deed, kreeg ik een mooi plaatje van Bijbelse gebeurtenissen. 
 
In 2015, dus precies 80 jaar later, keerde ik terug in Winsum, inmiddels uitgegroeid 
tot een welvarend dorp met bovenmodale bewoners. Wat was er ontzettend veel 
veranderd. Waar vroeger de koeien graasden stonden nu fraaie villa’s. Het oude 
café van mijn vader was verbouwd tot een pizzeria. Jammer genoeg was ik er op 
een tijd dat de zaak gesloten was, zodat ik niet heb kunnen zien wat er met mijn 
oude bedstee was gebeurd. En natuurlijk ook met de toiletten.  
 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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De weg naar mijn oude schooltje bleek nu heel kort te zijn. De pastorie, in mijn 
herinnering een fraaie behuizing, was nu een leegstaand vervallen pand (te 
koop) met een verwaarloosde tuin waar ik nu, al kreeg ik geld toe, niet zou willen 
wonen. Het brede water, in mijn herinnering zo breed als de Lek, bleek een smal 
water van ongeveer 2 meter; de brug, in mijn herinnering een tweede Erasmus-
brug, bleek een smalle boogbrug met een plaquette waarop de tekst “Deze brug 
werd op 10 mei 1940 opgeblazen om de Duitse troepen tegen te houden”.  
Het laatste heeft overigens niet geholpen… 
Mijn oude dorpsschooltje stond er nog maar was de Openbare Bibliotheek 
geworden. Het oude kerkje, waar ik als zevenjarige een enkele keer op de 
blaasbalg mocht trappen, was gesloten en tot monument verklaard. Kortom een 
bezoek aan Winsum bracht veel jeugdsentiment boven.  
 
Na een jaar verhuisden wij van dit dorpje naar Hilversum, waar mijn vader 
”commies de rang” werd bij Grand Hotel Gooiland. Geen idee wat het woord 
inhield, maar ik vond het mooi om dat te vertellen tegen mijn vriendjes. We 
kwamen van de hel in de hemel: alle luxe die wij in Winsum hadden ontbeerd, 
was nu aanwezig. Het gekke is dat ik van het jaar Hilversum vrijwel niets meer 
weet.  
 
  

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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OVER DE 80+ REISJES GESPROKEN                 DOOR RIET VAN HAZENDONK 
De ‘80+ reisjes’ is een project van SSV (Stichting Samen 
Verder) en SSCC (Stichting Senioren Collectief 
Culemborg). SSV zorgt voor twee busjes met chauffeurs 
(plus de route) en één bijrijder/begeleider. Wij, als SSCC, 
zorgen voor de organisatie en de pr en ook voor één 
bijrijder/ begeleider. De deelnemers worden van huis 
gehaald en gebracht. Het zijn eenvoudige maar gezellige korte reisjes. Veel 
mensen, die op leeftijd zijn en niet meer zo gemakkelijk aan grotere reizen 
kunnen deelnemen, beleven er veel plezier aan. Het is echt een prachtig project! 
In 2015 heb ik, Riet van Hazendonk, de organisatie van deze kleine 80+ reisjes 
overgenomen van Meddy Verheul. Ik heb het met heel veel plezier gedaan! 
Maar nu ik eerdaags 81 jaar word wil ik er mee stoppen en het stokje graag 
overdragen. Het bestuur en ik zijn dan ook heel blij dat we Virginie Vermeulen 
bereid hebben gevonden om dit over te nemen. Virginie was mij de laatste jaren 
al enorm behulpzaam en weet wat het werk inhoudt.  
 
BEGELEIDERS GEVRAAGD: 
We hebben echter wel uitbreiding van begeleiders/bijrijders in de busjes nodig. 
Wie wil zich hiervoor melden? Er zijn 8 middagreisjes in de vakantiemaanden juli 
+ augustus en nog eens ongeveer 10 reisjes op de zaterdagmiddagen. Afhankelijk 
van het aantal begeleiders word je 4 à 5 keer in het jaar ingeschakeld.  
 
WAT WORDT VAN EEN  BEGELEIDER/ BIJRIJDER VERLANGD: 
- Zo nodig, samen met de chauffeur, de deelnemers een handje helpen bij het 

in- en uitstappen; 
- Bij aanvang van de reis de chauffeurs + bijrijder (van de SSV) en de deel-

nemers welkom heten. Bij voorkeur ook een kort praatje over het plan van 
die middag en als dat nodig en/of wenselijk is onderweg iets over de route, 
de locatie en/of de omgeving vertellen. Aan het eind van de middag de 
chauffeurs + bijrijder bedanken en de deelnemers gedag zeggen; 

- Waar en wanneer dat nodig is, de deelnemers een helpende hand bieden;  
- Er attent op zijn dat deelnemers goed en prettig zitten; zowel in de busjes als 

op de locaties waar we de thee/koffie gebruiken. 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met: 
Riet van Hazendonk:   tel 515001  (mfcvhazendonk@ziggo.nl) 
Virginie Vermeulen:  tel. 06 39142217  (virginievermeulen@hotmail.com) 
 
 

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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OVER DE 80+ REISJES GESPROKEN                 DOOR RIET VAN HAZENDONK 
De ‘80+ reisjes’ is een project van SSV (Stichting Samen 
Verder) en SSCC (Stichting Senioren Collectief 
Culemborg). SSV zorgt voor twee busjes met chauffeurs 
(plus de route) en één bijrijder/begeleider. Wij, als SSCC, 
zorgen voor de organisatie en de pr en ook voor één 
bijrijder/ begeleider. De deelnemers worden van huis 
gehaald en gebracht. Het zijn eenvoudige maar gezellige korte reisjes. Veel 
mensen, die op leeftijd zijn en niet meer zo gemakkelijk aan grotere reizen 
kunnen deelnemen, beleven er veel plezier aan. Het is echt een prachtig project! 
In 2015 heb ik, Riet van Hazendonk, de organisatie van deze kleine 80+ reisjes 
overgenomen van Meddy Verheul. Ik heb het met heel veel plezier gedaan! 
Maar nu ik eerdaags 81 jaar word wil ik er mee stoppen en het stokje graag 
overdragen. Het bestuur en ik zijn dan ook heel blij dat we Virginie Vermeulen 
bereid hebben gevonden om dit over te nemen. Virginie was mij de laatste jaren 
al enorm behulpzaam en weet wat het werk inhoudt.  
 
BEGELEIDERS GEVRAAGD: 
We hebben echter wel uitbreiding van begeleiders/bijrijders in de busjes nodig. 
Wie wil zich hiervoor melden? Er zijn 8 middagreisjes in de vakantiemaanden juli 
+ augustus en nog eens ongeveer 10 reisjes op de zaterdagmiddagen. Afhankelijk 
van het aantal begeleiders word je 4 à 5 keer in het jaar ingeschakeld.  
 
WAT WORDT VAN EEN  BEGELEIDER/ BIJRIJDER VERLANGD: 
- Zo nodig, samen met de chauffeur, de deelnemers een handje helpen bij het 

in- en uitstappen; 
- Bij aanvang van de reis de chauffeurs + bijrijder (van de SSV) en de deel-

nemers welkom heten. Bij voorkeur ook een kort praatje over het plan van 
die middag en als dat nodig en/of wenselijk is onderweg iets over de route, 
de locatie en/of de omgeving vertellen. Aan het eind van de middag de 
chauffeurs + bijrijder bedanken en de deelnemers gedag zeggen; 

- Waar en wanneer dat nodig is, de deelnemers een helpende hand bieden;  
- Er attent op zijn dat deelnemers goed en prettig zitten; zowel in de busjes als 

op de locaties waar we de thee/koffie gebruiken. 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met: 
Riet van Hazendonk:   tel 515001  (mfcvhazendonk@ziggo.nl) 
Virginie Vermeulen:  tel. 06 39142217  (virginievermeulen@hotmail.com) 
 
 



KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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KABINET INVESTEERT IN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG 
(nieuwsbericht 17-09-2019)  
 
Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg.  
Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de 
zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook voor de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt 
extra geld uitgetrokken. Het kabinet realiseert zich daarbij dat ook na deze 
kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper 
wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners 
en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s 
en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet 
komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst 
betaalbaar en organiseerbaar te houden. 
 
Extra geld voor zorg 
In vergelijking met de begroting van Prinsjesdag 2018 is er ruim 3 miljard euro 
meer beschikbaar voor zorg dan in het jaar ervoor. In totaal gaat het in 2020 om 
88 miljard.[1] Er is 1,9 miljard voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan 
ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro 
extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg en 500 miljoen 
meer voor de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Bovenop de 
eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van 
personeel komt 50 miljoen euro extra die ook wordt ingezet voor het behoud 
van de zorgprofessionals. 
 
Betaalbare zorg 
De stijgende uitgaven zorgen voor een mogelijk hogere premie. Voor 2020 raamt 
het kabinet een zorgpremie van € 118,50 per maand. Dit betekent een groei van 
ongeveer 3 euro per maand. Uiterlijk in november 2019 wordt de premie 
vastgesteld door de zorgverzekeraars. Om de kosten beperkt te houden heeft 
het kabinet afgesproken om ook in 2020 het eigen risico op 385 euro te houden. 
Om te komen tot een evenwichtig koopkrachtbeeld heeft het kabinet besloten 
tot een extra verhoging van de zorgtoeslag. Die stijgt daardoor met 67 euro voor 
alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is meer dan de 
stijging van de premie. Per 2020 geldt het Wmo-abonnementstarief van € 19 per 
maand voor meer Wmo-voorzieningen, zoals een maaltijdservice of 
boodschappendienst. 



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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Zorgkosten beheersbaar houden in de toekomst 
De hoofdlijnenakkoorden die eerder zijn afgesloten met diverse partijen moeten 
een belangrijke bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de kosten van onze 
zorg beheersbaar blijven. Om de zorgkosten in toom te houden, blijft het kabinet 
ook onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen en aandringen op 
meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen door (inter)nationale 
farmaceuten. Vanaf 2020 worden ook de maximumprijzen van geneesmiddelen 
lager vastgesteld. 
 

Preventie 
Met extra aandacht voor preventie kan niet alleen de gezondheid van mensen 
worden verbeterd, maar kunnen ook zorgkosten worden voorkomen. Daarom is 
in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat de accijnzen op tabak 
omhooggaan in 2020 en sigaretten niet meer zichtbaar zijn in supermarkten. Ook 
worden alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties 
rookvrij. 
 
De zorg in de toekomst 
De zorg in Nederland staat op een hoog niveau en dat wil het kabinet behouden. 
Door onder meer de vergrijzing zal de vraag naar zorg in de toekomst toenemen, 
terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. Met deze toenemende 
zorgvraag zijn er ook meer mensen nodig die gaan werken in de zorg. Naast het 
huidige arbeidsmarktbeleid zal er meer nodig zijn om dit vraagstuk op te lossen, 
anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt. 
Daarom zullen we de zorg anders moeten organiseren in de toekomst. Het 
kunnen blijven organiseren van die zorg is daarmee één van de belangrijkste 
uitdagingen voor de komende jaren. Het kabinet komt daarom voor de zomer 
van 2020 met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg. 
 

Viering 75 jaar vrijheid 
In 2019 en 2020 herdenken en vieren wij dat Nederland 75 jaar geleden werd 
bevrijd. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een 
einde kwam na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Het kabinet stelt 
voor deze viering 15 miljoen euro extra ter beschikking voor het organiseren van 
een aantal (internationale) activiteiten. 
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
 
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +  
RIJBEWIJSKEURINGEN OP: 
Vrijdag 08 + 22 nov. en 06 + 20 dec. 2019. 
Vrijdag 10 + 24 jan., 07 + 21 feb., 13 + 27 mrt., 
Vrijdag 10 + 24 april en 08 + 22 mei 2020. 
 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen, 
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen. 
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren 
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot 
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de 
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen, 
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een 
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets 
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten 
media in de gaten te houden. 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
-   Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek),  
       een flesje met uw eigen urine. 
-   De bril die u draagt tijdens het autorijden. 
-    Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts). 
 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN &  ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
 
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +  
RIJBEWIJSKEURINGEN OP: 
Vrijdag 08 + 22 nov. en 06 + 20 dec. 2019. 
Vrijdag 10 + 24 jan., 07 + 21 feb., 13 + 27 mrt., 
Vrijdag 10 + 24 april en 08 + 22 mei 2020. 
 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen, 
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen. 
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren 
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot 
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de 
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen, 
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een 
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets 
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten 
media in de gaten te houden. 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
-   Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek),  
       een flesje met uw eigen urine. 
-   De bril die u draagt tijdens het autorijden. 
-    Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts). 
 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

December 2019 / Januari 2020



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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In januari van het vorige jaar heeft het Senioren Event plaats gehad in het Event 
Center aan de Beesdseweg.  
Zoals menigeen al wel zal hebben gelezen is de verbouwing van het Event Center 
afgeblazen. Het is inmiddels helaas gesloten. De plannen voor een derde te 
organiseren Senioren Event kwam hierdoor verleden jaar op de tocht te staan. In 
Culemborg was er geen enkele locatie te vinden die dit Center, met een dergelijke 
uitstraling, zou kunnen evenaren. 
 
Inmiddels kunnen we u nu al wel melden dat het sowieso weer georganiseerd gaat 
worden. Wij zijn zeer gelukkig dat wij een locatie hebben gevonden. Wij kunnen u 
mededelen dat wij de sporthal van Sport & Eventcenter in Beusichem voor nul-
komma-nul aangeboden hebben gekregen. Deze sporthal moet nu nog wel gezellig 
worden aangekleed, à la het Event Center in Culemborg. De ambiance zal niet 
hetzelfde kunnen zijn, maar moet naar onze mening zeker de concurrentie aan 
kunnen. Dit brengt wel extra organisatiekosten met zich mee. Wij hebben nog 
enige tijd en hopelijk kunnen we genoeg financiën genereren om het ook dit jaar 
weer gratis aan onze gasten te kunnen aanbieden.  
Max Smidt is inmiddels al drukdoende om er weer een sprankelende show voor op 
te zetten. Een show met dit keer het thema: Herbeleving van de zeventiger jaren. 
De datum wordt vrijdag 6 maart 2020. Hou deze datum in de gaten en zet hem 
maar vast in uw agenda! 
Wij komen in het voorjaar met meer nieuws. 
  

BESTUURSMEDEDELING                           SENIOREN EVENT 6 MAART 2020 

VRIJDAG 6 MAART 2020 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
 “Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren, 
traag door het oneindig laagland gaan”. Een 
gedicht van Marsman, dat ik moest leren 
voor mijn examen. Hoe anders was het in 
januari 1995. Niet traag, maar woest waren 
de rivieren, het water hoog en een hevige 
storm. In januari volgend jaar zal er aandacht worden besteed aan onze evacuatie. 
Het is dan alweer 25 jaar geleden. Ik weet nog goed dat ik hoorde dat wij weg 
moesten. Ik werkte bij een bedrijf dat net uit Amsterdam kwam. De directie was in 
paniek. We moesten weg. Vluchten voor het water. Er dreigde gevaar. Ik moest 
lachen. Echte Amsterdammers! Wij gingen als kind altijd naar de Lek kijken als het 
water hoog stond. Wij, Culemborgers, waren niet bang voor dat hoge water. Het 
hoorde bij de winter. Wat schetste echter mijn verbazing toen ik later in de krant 
las, dat het niet om de Lek ging, maar om de Waal. Die was de boosdoener. De dijk 
dreigde door te breken. In januari 2020 zullen we alles herleven en zullen 
herinneringen boven komen. Wij weten er alles van, maar de jongelui al niet meer. 
Het lijkt voor ons of het gisteren was. Zo schrijvende kan ik het toch niet laten iets 
uit mijn familie te vertellen. Als wij over de evacuatie praten komt altijd het 
verhaal van tante Marie op tafel. Die had namelijk een paar dagen, voordat we 
weg moesten, een paar liter erwtensoep gekookt en in de diepvries gedaan.  Ze 
vond het zonde om de erwtensoep thuis te laten en dus moest de bevroren soep 
sowieso mee. Er was eigenlijk geen plaats meer in de auto. De enige plaats was 
nog voor in de auto en tussen haar benen. En zo gebeurde het. De hele familie, 
inclusief neefjes en nichtjes, ging naar Centerpark in Zandvoort. Na één avond 
erwtensoep te hebben gehad, wilden de kinderen de volgende avond naar de 
Chinees. Maar nee hoor! Tante Marie haar soep was nog niet op en die moest 
eerst worden opgegeten. De diepvriezer van het huisje was te klein om zoveel liter 
soep in te doen. De kinderen hebben de Chinees niet gezien, daarvoor mochten 
we te snel weer naar huis. Zo heeft iedereen denk ik wel zijn eigen anekdote. Bij 
het vertrek uit Culemborg wisten we echter één ding zeker. Ons huis zou er nog 
staan als wij weer terug konden. En ja hoor, na een paar dagen werden we weer in 
Culemborg welkom geheten. Wij gelukkig wel, maar hoeveel vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden kunnen niet meer terug en zijn ook niet altijd hier welkom. Laten 
wij tijdens de Kerstdagen en in januari ook even bij hen stil staan.                                        

           HS 
 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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 KRITISCHE KIJK OP EEN OUD SINTERKLAASLIED 
 
“Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan....” 
Opmerking: het woord ‘zie’ kan als uiterst kwetsend 
worden ervaren door visueel gehandicapten (al zullen 
die dit waarschijnlijk niet lezen) en dient dus vervangen 
te worden door ‘ervaar’ of ‘word je bewust’ of iets 
dergelijks. Daarnaast is het voor de Catalanen 
onacceptabel om het over ‘Spanje’ te hebben, dus daar moet een oplossing voor 
worden gezocht. Net als voor het fenomeen ‘stoomboot’ want iedereen weet dat 
dit soort boten zeer milieubelastend zijn. 
 
“Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan....” 
Opmerking:  het ‘hij’ van de stoomboot is onmiskenbaar genderspecifiek en dient 
vervangen te worden. PS: de milieuonvriendelijke boot moest toch al weg, wellicht 
te vervangen door een milieuvriendelijk genderneutraal voertuig?                                       
‘Sint Nicolaas’ is een uiting van een Christelijke traditie en bijgevolg ongewenst.  
 
“Hoe huppelt het paardje, het dek op en neer.” 
Opmerking: dieren horen in de vrije natuur en zijn er niet om trucjes te vertonen 
(huppelen) en al helemáál niet op genoemde boot. Een exces dat men vroeger ook 
wel zag in dierentuinen en circussen. Past niet meer in 2019 helaas. 
 
 “Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe.” 
Opmerking: ‘knecht’ is denigrerend, weinig respectvol jegens lager opgeleiden en 
suggereert bovendien een arbeidsongelijkheid die in deze moderne tijd volstrekt 
onacceptabel is. Het zogenaamde ‘lachen’ (zonder humoristische context) kan als 
een teken van mindere intelligentie of zelfs van een geestelijke beperking (lees: 
handicap) worden uitgelegd. Met het zogenaamde ‘roepen’ zijn slechthorenden 
niet of nauwelijks méé te krijgen, het betreffende woord is daardoor onnodig 
kwetsend en dient vervangen te worden door een passend alternatief. 
 
“Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.” 
Opmerking: door zoet aan lekkers te koppelen ontstaat een onjuist beeld. Het is 
juist zoetigheid (lees: suikers) wat voor obesitas en hart- en vaatziekten zorgt. 
Door uitgerekend het woord ‘zoet’ te verwarren met ‘lief’ of ‘braaf’ ontstaat een 
verkeerd beeld.  Voorstel: A wie zoet eet, krijgt obesitas (= waarschuwend) of B 
wie braaf is krijgt een wortel (= belonend).   
PS  eerder werd ‘snoeptomaatje’ voorgesteld maar de koppeling tussen snoep 
(slecht) en tomaat (goed) is ongewenst in deze. 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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VOOR IK HET VERGEET 
 

 
 
In de vorige De Kijker, stond de aankondiging van het Theaterstuk ‘Voor ik het 
vergeet’. Inmiddels zijn alle uitvoeringen van de 16 reeds gespeeld. En met groot 
succes! Het publiek is erg onder de indruk van de professionele uitvoering. 
 
10 amateur acteurs hebben zich na 10 toneellessen, ontelbare uren repetitie en  
4 montagedagen ontwikkeld tot een groep acteurs die in staat is de toeschouwers 
te laten lachen maar ook te ontroeren. Dit alles dankzij de deskundige leiding van 
de regisseur Marijn van den Boogaard, producent Merel Hobrink en stagiaire Elise 
Modderkolk.  
 
Voor het stuk is een deel van De Gelderlandfabriek, door Vormgever Floris 
Barnhoorn, omgebouwd tot een verpleeghuis. Het ziet er prachtig uit. Het verhaal 
vertelt de belevenissen van een nieuwe bewoner die haar dierbaarste bezit is 
kwijtgeraakt en haar zoektocht langs de andere bewoners van het huis. Het geeft 
een goede inkijk in het dagelijks leven van een verpleeghuis en de druk die de 
zuster ervaart tijdens haar werk. De scènes worden door Ellen Verhagen prachtig 
begeleid op de piano. 
 
Alle openbare voorstellingen zijn reeds uitverkocht. De komende weken zal het 
stuk voornamelijk nog gespeeld worden voor leerlingen van het ROC en Lek en 
Linge. Zij krijgen middels deze voorstelling en een bijbehorende workshop de 
gelegenheid om zich te oriënteren op het werken in de ouderenzorg. 
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VAN BETEKENIS ZIJN VOOR OUDEREN 
 
Het langer thuis blijven wonen van ouderen vraagt om betrokken 
mensen, die voor deze ouderen iets willen betekenen. 
 
Zou u van betekenis willen zijn voor een oudere stadsgenoot?  
Voorkomende situaties o.a.: 
- Meneer De Bruin weet zich geen raad meer met zijn administratie. De 

vrijwilliger brengt deze samen met hem op orde en kijkt mee of meneer De 
Bruin het zelf op orde kan houden. 

- Mevrouw Verbeek voelt zich eenzaam, zij gaat nu samen met een vrijwilliger 
onderzoeken bij welke club, koffietafel of inloop zij zich thuis voelt. 

- Een andere vrijwilliger heeft een luisterend oor voor wat er speelt, maakt een 
wandeling en doet tegelijkertijd een boodschapje. 

- Een mantelzorger kan gaan sporten, omdat de vrijwilliger de zorg even 
overgenomen heeft. 

 
ElkWelzijn maakt werk van het welzijn van ouderen in Culemborg en hun 
mantelzorgers. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De wijkcoaches 
leggen het eerste contact. Daarna maken zij de match tussen de oudere en de 
vrijwilliger. ElkWelzijn coördineert en begeleidt dit vrijwilligerswerk.  
 
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek: neem contact op met 
wijkcoaches Loes van Delft, Rukize Kesmer of Karin Burgers, of met 
mantelzorgconsulent Caroline van der Meulen, 0345-515227.  
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg, 0345-515227 
  

het bestuur en de redactie wenst u 
van harte fijne, mooie Kerstdagen 

en een gezellige jaarwisseling. 
  

Maar vooral veel goeds voor in 2020! 
 

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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VAN BETEKENIS ZIJN VOOR OUDEREN 
 
Het langer thuis blijven wonen van ouderen vraagt om betrokken 
mensen, die voor deze ouderen iets willen betekenen. 
 
Zou u van betekenis willen zijn voor een oudere stadsgenoot?  
Voorkomende situaties o.a.: 
- Meneer De Bruin weet zich geen raad meer met zijn administratie. De 

vrijwilliger brengt deze samen met hem op orde en kijkt mee of meneer De 
Bruin het zelf op orde kan houden. 

- Mevrouw Verbeek voelt zich eenzaam, zij gaat nu samen met een vrijwilliger 
onderzoeken bij welke club, koffietafel of inloop zij zich thuis voelt. 

- Een andere vrijwilliger heeft een luisterend oor voor wat er speelt, maakt een 
wandeling en doet tegelijkertijd een boodschapje. 

- Een mantelzorger kan gaan sporten, omdat de vrijwilliger de zorg even 
overgenomen heeft. 

 
ElkWelzijn maakt werk van het welzijn van ouderen in Culemborg en hun 
mantelzorgers. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De wijkcoaches 
leggen het eerste contact. Daarna maken zij de match tussen de oudere en de 
vrijwilliger. ElkWelzijn coördineert en begeleidt dit vrijwilligerswerk.  
 
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek: neem contact op met 
wijkcoaches Loes van Delft, Rukize Kesmer of Karin Burgers, of met 
mantelzorgconsulent Caroline van der Meulen, 0345-515227.  
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg, 0345-515227 
  

het bestuur en de redactie wenst u 
van harte fijne, mooie Kerstdagen 

en een gezellige jaarwisseling. 
  

Maar vooral veel goeds voor in 2020! 
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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VOLKSKUNDIGE TON DEKKER OVER VERSPREIDING VAN DE KERSTBOOM 
  
Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) was een predikant en auteur die veel voor 
het Betuwse plaatsje Hemmen en omgeving heeft betekend. Hij kwam op voor 
zogeheten 'gevallen vrouwen' en probeerde op allerlei manieren arme gezinnen te 
helpen.  
Ook nu nog bestaan de ‘Heldring Stichtingen’ in het dorp Zetten, naast Hemmen. 
Daar worden nu kinderen en jongeren behandeld met ontwikkelingsstoornissen en 
ernstige gedragsproblemen. 
 
Kerstboom 
Wat iets minder bekend 
is, is dat Heldring ook 
verantwoordelijk was 
voor de verspreiding 
van de kerstboom, als 
symbool van de kerst, 
zo ontdekte 
volkskundige Ton 
Dekker. Heldring zag de kerstboom bij Baron van Lynden, heer van Hemmen. Hij 
zag er meteen een middel in om daklozen, alcoholisten en gevallen vrouwen mee 
te interesseren voor het evangelie. Bovendien bedacht hij dat kinderen zo 
makkelijker vertrouwd raken met christelijke rituelen. 
 
Daarnaast hoopte hij dat, als het leuker zou worden in huis, mannen minder 
geneigd zouden zijn om naar de kroeg of het bordeel te gaan. Geluk heerst immers 
"daar waar de huisvader, afkerig van uithuizigheid, elke gelegenheid aangrijpt om, 
met vrouw en kinderen, een schuldloos vermaak te genieten.”  
Heldring hield daarnaast niet erg van de voor katholieken heilige Sinterklaas. Nog 
een reden om goede PR te verzorgen voor de kerstboom. Heldring vindt het 
kerstfeest “misschien zelfs edeler in zijn bedoeling” dan het Sinterklaasfeest. Een 
jaar na zijn eerste ontmoeting met de kerstboom, in 1835, plaatste hij er een in de 
kerk in Hemmen.  
 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525



DE KIJKER DECEMBER 2019 / JANUARI 2020 17 
 

 

VOLKSKUNDIGE TON DEKKER OVER VERSPREIDING VAN DE KERSTBOOM 
  
Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) was een predikant en auteur die veel voor 
het Betuwse plaatsje Hemmen en omgeving heeft betekend. Hij kwam op voor 
zogeheten 'gevallen vrouwen' en probeerde op allerlei manieren arme gezinnen te 
helpen.  
Ook nu nog bestaan de ‘Heldring Stichtingen’ in het dorp Zetten, naast Hemmen. 
Daar worden nu kinderen en jongeren behandeld met ontwikkelingsstoornissen en 
ernstige gedragsproblemen. 
 
Kerstboom 
Wat iets minder bekend 
is, is dat Heldring ook 
verantwoordelijk was 
voor de verspreiding 
van de kerstboom, als 
symbool van de kerst, 
zo ontdekte 
volkskundige Ton 
Dekker. Heldring zag de kerstboom bij Baron van Lynden, heer van Hemmen. Hij 
zag er meteen een middel in om daklozen, alcoholisten en gevallen vrouwen mee 
te interesseren voor het evangelie. Bovendien bedacht hij dat kinderen zo 
makkelijker vertrouwd raken met christelijke rituelen. 
 
Daarnaast hoopte hij dat, als het leuker zou worden in huis, mannen minder 
geneigd zouden zijn om naar de kroeg of het bordeel te gaan. Geluk heerst immers 
"daar waar de huisvader, afkerig van uithuizigheid, elke gelegenheid aangrijpt om, 
met vrouw en kinderen, een schuldloos vermaak te genieten.”  
Heldring hield daarnaast niet erg van de voor katholieken heilige Sinterklaas. Nog 
een reden om goede PR te verzorgen voor de kerstboom. Heldring vindt het 
kerstfeest “misschien zelfs edeler in zijn bedoeling” dan het Sinterklaasfeest. Een 
jaar na zijn eerste ontmoeting met de kerstboom, in 1835, plaatste hij er een in de 
kerk in Hemmen.  
 



DE KIJKER DECEMBER 2019 / JANUARI 2020 19 
 

 

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019       IN HET OUDE STADHUIS AAN DE MARKT 
De vraag werd gesteld: ‘hoe zou je moeten handelen als zou blijken dat de 
betreffende persoon zelf niet ziet wat de mogelijkheden voor hem of haar zouden 
kunnen zijn’. Ook hier werd op ingegaan en werden handreikingen geboden.   
Een vraag blijft echter: hoe bereiken we de mensen, die eenzaam zijn en in een 
isolement leven? Hoe komen we achter die voordeuren?  
Daarom werd er tijdens deze Seniorendag aan verschillende bezoekers gevraagd of 
zij mensen kenden die eenzaam zijn. Ook werd gevraagd of zij wisten waardoor dit 
zou komen. Zou mobiliteit een probleem kunnen zijn of zijn er andere factoren die 
een rol spelen?  
Wij hebben uit de gesprekken het volgende kunnen opmaken: iedereen kent wel 
iemand die eenzaam lijkt te zijn, maar weet niet of dit inderdaad zo is. Omdat die 
persoon zelf geen contact legt en zich afzijdig houdt, weet men ook niet of hij of zij 
eenzaam is. Bij verschillende gesprekken kwamen we niet tot de kern, mensen 
vinden het moeilijk om erover te praten en weten het ook niet echt of een 
alleenstaande persoon ook eenzaam is. Cijfers, gepubliceerd door 
Volksgezondheid en Zorg, geven aan dat de helft van de 55+ers eenzaam is. Wij 
vragen ons af hoe zij dit hebben gemeten. Is alleen-zijn bij voorbaat al 
eenzaamheid? Wel is duidelijk dat hoe ouder men wordt, zijn/haar netwerk en 
vertrouwde omgeving wegvallen, eenzaamheid toeneemt. Het is moeilijk om 
duidelijkheid te krijgen, wie is eenzaam, wie heeft behoefte aan contact, wie kan 
daar wat aan doen. De dag heeft ons in ieder geval geleerd, dat eenzaamheid 
onder senioren voortdurende aandacht verdient en dat wij als 
ouderenorganisaties samen met ElkWelzijn de vinger aan de pols moeten houden.  
Betty ten Cate, gepensioneerd maatschappelijk werker, riep tijdens de nazit 
iedereen op om eens contact te leggen met iemand in de eigen omgeving die 
alleen is. Eens vragen hoe het ermee is en misschien eens uitnodigen voor een 
kopje koffie. Allemaal een steentje bijdragen om wat aan eenzaamheid te doen in 
de eigen omgeving. 
 
Wij, de organisatoren van deze dag voor de senioren, hebben deze dag als zeer 
nuttig ervaren en hebben voeding gekregen om na te denken. Nadenken over 
mogelijkheden over wat we het beste kunnen doen om diegenen die behoefte 
hebben aan contact, verder te ondersteunen.  
Van de gelegenheid gebruikmakend willen wij alle medewerkers, standhouders en 
sponsoren heel hartelijk danken voor het slagen van deze dag. 
 
Mede namens KBO-PCOB en ElkWelzijn,  
Hennie Smidt, voorzitter Senioren Collectief Culemborg 
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TERUGBLIK                                              CULEMBORGSE SENIORENDAG 2019 
 

Deze dag stond geheel in het teken van “Op weg naar contact”.  We hebben 380 
senioren mogen ontvangen, die niet alleen voor de gezelligheid kwamen, maar ook 
om zich te laten informeren en lezingen te volgen. Zelfs is er gesport bij Family Fit 
en bij Gispen tafeltennis een balletje geslagen. De doelstelling van deze dag was 
vooral contacten leggen in het kader van eenzaamheidsbestrijding en veilig op weg 
te gaan om de contacten te kunnen leggen.  
 

‘Veilig op weg’ was één van de lezingen. De wijkagenten Ruud Wammes en Gerard 
van den Akker legden de aanwezigen 25 verkeersvragen voor en gaven later de 
antwoorden. Men kwam tot de conclusie dat er in de loop van de jaren veel is 
veranderd. De agenten gaven de bezoekers het advies om ook thuis eens een test 
te doen. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staan verschillende 
opfriscursussen voor autobestuurders, fietsers, scootmobielers en wandelaars. 
Gewoon eens doen op www.vvn.nl kunnen deze cursussen worden gevonden.   
 ‘Eenzaamheid wat kan je eraan doen’. Deze lezing werd gegeven door Sandra 
Rigter en Caroline Vermeulen van ElkWelzijn. Verschillende onderdelen kwamen 
aan de orde. Wat is eenzaamheid, hoe kun je het voorkomen en hoe is het op te 
lossen. Bij het oplossen kwam vooral naar voren dat je als persoon het vooral zelf 
moet doen, het willen en ook moet kunnen. ElkWelzijn bood de Cursus ‘Creatief 
Leven’ aan om samen de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.  
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Daar meldt zich een Metforminepil. Verkeersleider vraagt naar de bedoelingen. 
Metformine zegt dat hij de inspecteur is en de suikerfabriek komt controleren.  Hij 
verbaast zich over de vraag van de verkeersleider en zegt: “Je bent zeker nieuw 
hier. Ik kom hier iedere dag -wat heet drie keer per dag- voorbij. En als de toestand 
in de fabriek zorgelijk is, komt er straks ook nog een spuitgast bij.  
Het is maar dat je het weet, dus als hij zich aan je 
loket meldt, moet je hem direct doorsturen. In 
ernstige noodgevallen kan er op de meest 
onverwachte momenten een busje (met sirene op 
het dak) Dextrose voorbijkomen. Dat moet je 
absoluut niet tegenhouden. Dan moet het met de 
grootste spoed naar de suikerfabriek toe om direct aan het werk te worden gezet. 
Dus wees er steeds op bedacht en hou je ogen goed open”. 
 
In de loop van de ochtend -na koffietijd- meldt zich ineens een vreemde pil. Er 
wordt streng gecontroleerd. De vraag is wat deze pil wil. Het blijkt een 
paracetamol te zijn die niet meteen weet hoe bij de hersenen te komen. Het is 
immers een heel andere zijde van het lichaam. Verkeersleider neemt de 
plattegrond erbij en legt uit wat de te volgen route is, geeft aan dat als er 
problemen zijn er gebruik gemaakt kan worden van de Tom-Tom. “Eerst rechtuit 
naar beneden, melden bij de maagafdeling, vermengen met de maagsappen. Ja, 
dompel je gerust helemaal onder. Je hoeft niet te kunnen zwemmen want je wordt, 
als alles goed is, helemaal opgelost. Tenminste als alle sapjes meewerken. Maar 
daar gaan we wel van uit. Zo ben je dan lekker vloeibaar geworden en kan je maag 
je verder vervoeren en zo de hoofdpijn te lijf gaan”. 
 
Later op de avond kan er heel soms iemand langs 
komen met de naam Norit of Immodium. De Heer 
Norit maakt er vaak een rommeltje van en zorgt dan 
voor een inktzwarte afvoer. Betere kwaliteit levert de 
Heer Immodium. Met twee capsules pakt hij de 
ontstane diarree aan en zet alle vakkrachten in om 
de vieze binnenboel te redderen. Even spoelen en 
klaar. Spons en zeem daarna wel goed afspoelen om 
verdere infecties te voorkomen.  Raadzaam toch wel 
om daarna het voedsel langzaam en voorzichtig richting maag en darmen te 
sturen, middels slappe kost als beschuitje, slappe thee en rijst.  
 

20 DE KIJKER DECEMBER 2019 / JANUARI 2020  

 

 

INNAME VAN MEDICIJNEN                                           DOOR CARLA SOEPNEL 
 
Als je nog jong bent, slik je 
doorgaans niet veel medicijnen. In 
mijn jeugd was dat hooguit een 
aspirientje als je kiespijn of 
hoofdpijn had. En in de maanden 
met een ‘R’ elke avond een lepel 
levertraan! Brr.. met je neus dichtgeknepen en heel snel doorslikken. Later als je je 
maandelijkse ‘ongemakken’ had een pilletje tegen de buikpijn en dan had je het 
wel gehad. Maar…  zo geleidelijk komt er een pilletje of capsule bij. Op een 
gegeven moment slik je in de ochtend ineens 2 of 3 tabletten. Hetzelfde bij het 
middag- en avondeten. En later voor het slapen gaan nog zo’n klein dingetje dat 
maakt dat je de nacht goed doorkomt. 
 
In een gekke bui heb ik me wel eens afgevraagd hoe het een en ander in je 
binnenste wordt ontvangen en zijn weg vindt naar de plek waar het zijn nuttige 
werk moet doen. Ik heb veel fantasie en volgens mij gaat dat als volgt: 
Direct aan het begin van de slokdarm staat een ‘verkeersregelaar’. Er komt een 
ochtendpil aan met een slokje thee. “Ho,ho, waar gaat u heen?” “Ik moet naar de 
nieren en laat me meenemen in deze warme theestroom naar beneden”. ”Oké, snel 
dan maar en opschieten”.  
Direct hier achteraan een tweede pil, die wordt direct doorgestuurd naar de 
bloedbank. Het is een bloedverdunner. Hij krijgt een routebeschrijving mee van de 
verkeersleider: snel afdalen en bij het eerste circuitje linksaf, even rechtdoor en 
dan meteen de rechterboezem in en even daar blijven en dan via je rechterkamer 
je weg vervolgen. 
 
Ineens paniek… er is een snijwondje geconstateerd. Dijkdoorbraak dus. Dijkgraaf 
van het bloedschap wordt gealarmeerd en neemt de schade in ogenschouw, 
rekruteert zijn mensen om direct zandzakken aan te brengen en het bloeden te 
stelpen. Dit blijft echter vloeien vanwege de reeds ingenomen bloedverdunner.  
Dan gaat dus alarmfase 2 in. Overal vandaan worden vrijwilligers van het Rode 
Kruis opgetrommeld. Bacteriën van buitenaf worden door het 1e peloton Jagers 
teruggedrongen. En de eigen bloedlichaampjes worden aangespoord om alle 
zeilen bij te zetten. Voor alle zekerheid is een ziekenwagen standby om de 
gesneuvelden af te voeren. Echter, dankzij de voortreffelijke medewerking en de 
hulp van de heer Hans-A’Plast, is het leed in na zo’n 15 minuten geleden.  
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dan maar en opschieten”.  
Direct hier achteraan een tweede pil, die wordt direct doorgestuurd naar de 
bloedbank. Het is een bloedverdunner. Hij krijgt een routebeschrijving mee van de 
verkeersleider: snel afdalen en bij het eerste circuitje linksaf, even rechtdoor en 
dan meteen de rechterboezem in en even daar blijven en dan via je rechterkamer 
je weg vervolgen. 
 
Ineens paniek… er is een snijwondje geconstateerd. Dijkdoorbraak dus. Dijkgraaf 
van het bloedschap wordt gealarmeerd en neemt de schade in ogenschouw, 
rekruteert zijn mensen om direct zandzakken aan te brengen en het bloeden te 
stelpen. Dit blijft echter vloeien vanwege de reeds ingenomen bloedverdunner.  
Dan gaat dus alarmfase 2 in. Overal vandaan worden vrijwilligers van het Rode 
Kruis opgetrommeld. Bacteriën van buitenaf worden door het 1e peloton Jagers 
teruggedrongen. En de eigen bloedlichaampjes worden aangespoord om alle 
zeilen bij te zetten. Voor alle zekerheid is een ziekenwagen standby om de 
gesneuvelden af te voeren. Echter, dankzij de voortreffelijke medewerking en de 
hulp van de heer Hans-A’Plast, is het leed in na zo’n 15 minuten geleden.  
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Ook een geraspte appel met iets kaneel voelt zich prettig in de darmen na deze 
grote schoonmaakbeurt. Hierna is voorzichtigheid zeker nog een dag geboden. De 
verkeersleider weet anders niet hoe de dagelijkse medicijnen naar hun 
eindbestemming gestuurd moeten worden. 
 
Het is al avond geworden. Kort voor 
het slapen gaan meldt zich een klein 
rond uitziend pilletje bij de 
verkeersleider. Die zegt: “U ken ik 
niet, wat komt u doen op dit uur van 
de dag.”  Pilletje zegt: “Ik stel me eerst 
even aan u voor: mijn naam is Crestor 
met rugnummer 10 en ik kom toezicht 
houden op de cholesterol afdeling”. 
“He, wat zegt u, Cholosterol, nooit van 
gehoord. Weet u wel zeker dat u hier moet zijn en bent u niet voor de poes 
bestemd?” “Nee”, zegt Crestor nr.10 “Ik moet hier echt effe wezen, ben zo weer 
weg hoor”.  
Verkeersleider zegt: “Ik ga het toch even navragen, wacht hier maar eventjes”. En 
inderdaad krijgt Crestor het seintje dat hij verder mag. Maar hij moet zich melden 
bij de eerstvolgende halte. Er kan namelijk nog een inslaaptablet langskomen en zo 
kunnen ze dan samen verder liften. Een drankje voor de hoest bijvoorbeeld ziet de 
verkeersleider graag langs komen. Zo ook het wijntje en likeurtje die weten 
blindelings de weg naar de maag te vinden. Zijn ze echter met te veel en van een 
te zwaar kaliber dan lopen ze grote kans om als een vreemdeling uitgekotst te 
worden. Het lichaam zorgt zo zelf wel voor een grote schoonmaakopruiming en 
reinigt zichzelf. Ook bij brandend maagzuur komt er groot alarm in het 
binnenwerk. Brandweer rukt uit met groot materieel- er wordt gelukkig een 
Rennie ingenomen, gelijk maar twee- die vliegen naar beneden en doen hun werk 
grondig. Maagzuurbrand geblust, direct voelbaar resultaat. 
 
Oei wat krijg ik ineens een slaap…. De slaappil gaat zijn werk doen. Mijn ogen 
vallen dicht en ik droom van pillen en drankjes in mijn lijf die een vrolijk feestje 
bouwen, het glas wijn eerlijk verdelen en de zoutjes onder de armen verdelen. 
 
‘Wel te rusten Carla…slaap lekker..”                                                                              
 
 

Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
 
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +  
RIJBEWIJSKEURINGEN OP: 
Vrijdag 06 + 20 dec. 2019,  
Vrijdag 10 + 24 jan., 07 + 21 feb., 13 + 27 mrt., 
Vrijdag 10 + 24 april, 08 + 22 mei en 12 + 26 juni 2020. 
 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen, 
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen. 
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren 
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot 
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de 
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen, 
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een 
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets 
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten 
media in de gaten te houden. 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek),  
een flesje met uw eigen urine. 

- De bril die u draagt tijdens het autorijden. 
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts). 
 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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AFVAL VERWERKING INCONTINENTIEMATERIAAL 
Donderdagmiddag 31 oktober 2019 hebben wij: Hennie Smidt van het Senioren 
Collectief, Karin Burgers van ElkWelzijn en ondergetekende van KBO-PCOB een 
overleg gehad met Wethouder Joost Reus.  
Dit gesprek was gepland naar aanleiding van vragen van een aantal ouderen over 
de inzameling van incontinentiemateriaal. 
 
Gesproken is over de onduidelijkheden en problemen van afvalverwerking van 
incontinentiemateriaal, stoma artikelen en medisch afval waarmee een aantal 
senioren te maken heeft. Duidelijk is dat men voor het medisch afval bij de Avri 
terecht kan. Er wordt overwogen om een financiële vergoeding te gaan geven 
aan mensen die gebruik maken van incontinentiemateriaal. Dit zal op korte 
termijn in de gemeenteraad worden besproken. Omdat het niet helemaal helder 
is om hoeveel inwoners dit gaat, is afgesproken dat we gaan informeren bij een 
aantal thuiszorgorganisaties naar het aantal mensen waarvan zij weten die 
incontinentiemateriaal gebruiken. Verder is het belangrijk om goed na te denken 
hoe de inzameling van dit materiaal op een discrete manier kan gebeuren.  
We blijven in contact met de wethouder en houden u op de hoogte van de 
vooruitgang. 
Tevens heeft de wethouder gezegd voortaan ook De Kijker te gaan gebruiken 
voor meer en snellere informatie. 
 
Jan Pieters 
 
DROOMWENS 
In een droom liep ik een kerstwinkel binnen 
Achter de toonbank stond een engel 
Ik vroeg: wat verkoopt u hier? Al wat u maar wilt, was het antwoord. 
 
O, ja? zei ik. Echt waar? 
Nou, dan wil ik graag vrede op aarde, 
gezondheid en een veilig thuis,  
vrijheid en respect voor iedereen. 
 
Wacht even, zei de engel, 
Begrijp mij niet verkeerd, a.u.b. 
Wij verkopen hier geen vruchten  
Alleen zaden die u zelf moet zaaien……. 
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AANMELDINGSPROCEDURE DAGTOCHTEN     
 

De dagtochten van de SSCC zijn dit jaar erg populair! Leuk natuurlijk maar er blijken 
nogal wat onduidelijkheden te zijn. Het aantal deelnemers kan per keer verschillen, 
zo konden er met de dagtocht naar de Biesbosch maar 50 deelnemers mee omdat er 
niet meer mensen op de Fluisterboot mogen. Andere keren echter soms wel tot 62 
deelnemers. Dit leidt soms tot onbegrip. Vandaar onderstaande toelichting op de 
procedure. 
 

Aanmelden (tot de datum die vermeld staat in De Kijker) 
Zodra de dagtocht in De Kijker wordt aangekondigd kan men zich aanmelden: 
1. Via het aanmeldstrookje, deze kan men per post sturen of eigenhandig inleveren 

bij: Yvonne Brouwers Sleutelbloem 47 4102VB Culemborg. 
2. Via emailadres yvonnebrouwers@hetnet.nl met de volledige gegevens van het 

aanmeldstrookje, dus: opstapplaats, telefoonnummer, rollator en dieet. Geeft 
men meerdere mensen op dan graag deze namen ook vermelden zodat we 
kunnen zien voor wie er een betaling is gedaan. 

 

Alle aanmeldingen worden verwerkt op datum van binnenkomst. Het maakt niet 
uit of u zich aanmeldt per mail, post of het strookje door de bus doet. De datum van 
binnenkomst is bepalend. 
 

Wachtlijst 
Is het maximale aantal deelnemers bereikt, dan komt u op de wachtlijst. Mensen die 
zich per mail aanmelden krijgen meteen een bevestiging ook als zij op de wachtlijst 
staan. Helaas is het niet mogelijk om mensen te bellen, het zijn er vaak te veel en de 
administratie wordt dan te ingewikkeld (geen gehoor etc). Komen er afmeldingen 
dan kan de eerste op de wachtlijst de opengevallen plaats innemen. Deze persoon 
wordt dan gebeld. Lastiger is het als een groep van bijvoorbeeld 4 mensen zich 
samen heeft aangemeld en dus ook samen op de wachtlijst komt. Het gebeurt 
zelden of nooit dat er zich ook in één keer 4 mensen afmelden. We overleggen dan 
met diegene die de groep heeft aangemeld of er 1 persoon de vrijgekomen plaats 
inneemt of dat we de plaats aan een ander gunnen. Het kán dan gebeuren dat er 
nog meer afmeldingen komen en de groep van 4 toch naast het net vist. 
 

Afmelden en Afwikkeling 
Men kan zich tot 5 dagen vóór vertrek afmelden en het reeds betaalde bedrag 
teruggestort krijgen. Meldt u zich later af dan kan er helaas geen restitutie 
plaatsvinden omdat de Stichting dan de volle 100% moet betalen. 
Is er echter een wachtlijst en een ander neemt uw plaats in, dan kunt u wel restitutie 
krijgen omdat de Stichting dan geen verlies lijdt. 
De definitieve lijst deelnemers gaat naar de penningmeester. Diegenen die recht 
hebben op restitutie krijgen binnen een week hun geld teruggestort. 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN &  ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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AANMELDINGSPROCEDURE DAGTOCHTEN     
 

De dagtochten van de SSCC zijn dit jaar erg populair! Leuk natuurlijk maar er blijken 
nogal wat onduidelijkheden te zijn. Het aantal deelnemers kan per keer verschillen, 
zo konden er met de dagtocht naar de Biesbosch maar 50 deelnemers mee omdat er 
niet meer mensen op de Fluisterboot mogen. Andere keren echter soms wel tot 62 
deelnemers. Dit leidt soms tot onbegrip. Vandaar onderstaande toelichting op de 
procedure. 
 

Aanmelden (tot de datum die vermeld staat in De Kijker) 
Zodra de dagtocht in De Kijker wordt aangekondigd kan men zich aanmelden: 
1. Via het aanmeldstrookje, deze kan men per post sturen of eigenhandig inleveren 

bij: Yvonne Brouwers Sleutelbloem 47 4102VB Culemborg. 
2. Via emailadres yvonnebrouwers@hetnet.nl met de volledige gegevens van het 

aanmeldstrookje, dus: opstapplaats, telefoonnummer, rollator en dieet. Geeft 
men meerdere mensen op dan graag deze namen ook vermelden zodat we 
kunnen zien voor wie er een betaling is gedaan. 

 

Alle aanmeldingen worden verwerkt op datum van binnenkomst. Het maakt niet 
uit of u zich aanmeldt per mail, post of het strookje door de bus doet. De datum van 
binnenkomst is bepalend. 
 

Wachtlijst 
Is het maximale aantal deelnemers bereikt, dan komt u op de wachtlijst. Mensen die 
zich per mail aanmelden krijgen meteen een bevestiging ook als zij op de wachtlijst 
staan. Helaas is het niet mogelijk om mensen te bellen, het zijn er vaak te veel en de 
administratie wordt dan te ingewikkeld (geen gehoor etc). Komen er afmeldingen 
dan kan de eerste op de wachtlijst de opengevallen plaats innemen. Deze persoon 
wordt dan gebeld. Lastiger is het als een groep van bijvoorbeeld 4 mensen zich 
samen heeft aangemeld en dus ook samen op de wachtlijst komt. Het gebeurt 
zelden of nooit dat er zich ook in één keer 4 mensen afmelden. We overleggen dan 
met diegene die de groep heeft aangemeld of er 1 persoon de vrijgekomen plaats 
inneemt of dat we de plaats aan een ander gunnen. Het kán dan gebeuren dat er 
nog meer afmeldingen komen en de groep van 4 toch naast het net vist. 
 

Afmelden en Afwikkeling 
Men kan zich tot 5 dagen vóór vertrek afmelden en het reeds betaalde bedrag 
teruggestort krijgen. Meldt u zich later af dan kan er helaas geen restitutie 
plaatsvinden omdat de Stichting dan de volle 100% moet betalen. 
Is er echter een wachtlijst en een ander neemt uw plaats in, dan kunt u wel restitutie 
krijgen omdat de Stichting dan geen verlies lijdt. 
De definitieve lijst deelnemers gaat naar de penningmeester. Diegenen die recht 
hebben op restitutie krijgen binnen een week hun geld teruggestort. 



Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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VASTE ACTIVITEITEN  BUURTCENTRUM BOLDERBUREN PRIJSSEWEG 1B 
 
Maandag   09.00-10.30  Yoga voor senioren 
     11.15-12.45  Valpreventie 
     14.00-16.30  Inloop voor jong en oud 
     14.30-15.30  Buurt Informatie punt  
      19.00-20.00  Formulierenbrigade (1ste v.d. maand) 
     20.30-21.30 Yin Yoga 
  
Dinsdag   08.45-09.45 Beweeggroep moeders uit de wijk 
     14.00-16.30  Inloop voor jong en oud  
     19.00-19.45  Wandelen (korte wandeling) 
     19.30-20.45  Wandelclub (lange wandeling) 
     19.30-22.00  Inloop voor volwassenen 
  
Woensdag 14.00-16.30  Inloop voor jong en oud 
     17.00-18.00 Zumba voor volwassenen 
     19.00-21.00  Mannenavond  
  
Donderdag  10.00-12.00  Inloop voor jong en oud 
     10.00-12.00  Ouder café, met kids (1ste v.d. maand) 
     14.00-16.30  Inloop voor jong en oud 
     17.30-20.30 Bolderburen maaltijd (3e v.d. maand) 
     20.00-21.00 Meditatie (laatste v.d. maand) 
 
Zondag   14.00-16.30 Inloop voor jong en oud (oneven weken) 
 

Voor meer informatie en aanmelden: Alice 06-14245505 of Karin 06-20718053 
www.elkwelzijn.nl of loop even binnen bij het Buurtcentrum.  



ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof


