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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

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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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

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
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DANK, DANK, DANK VOOR DE KIJKER 

Voor u ligt alweer de eerste ‘De Kijker’ van 2020.  De Kijker die 10 keer per jaar bij 
1500 lezers: 65-plussers, in de brievenbus wordt gedaan. Voor nul, komma nul! 
“Hoe kan dit?” zult u zeggen. Wij zullen het u uitleggen. 
 
Allereerst moeten wij onze adverteerders bedanken, want zonder hen kunnen wij 
het blad niet gratis uitbrengen. Door de inkomsten van de advertenties kunnen wij 
de kosten dekken.  Kijk ze nog eens goed na en koop bij hen en laat weten dat u 
hun advertentie in ‘De Kijker’ hebt zien staan! 
 
Ton Scholtens en Theo Hendriksen zijn druk doende geweest om ook voor dit jaar 
het blad weer vol te krijgen met de advertenties, zodat we het blad weer gratis 
kunnen uitgeven. 
 

Dan uiteraard zij die voor de inhoud zorgdragen:  
- Met name moeten wij hier noemen Riet van Hazendonk, die de gehele inhoud 

weer voor haar rekening neemt. Zij doet dit met zeer veel elan, 
verantwoordelijkheidsgevoel en steekt er heel veel tijd in.  

- Theo van Dam en Danny Blondeel zijn degenen, die Riet daarbij assisteren. 
Theo die de opmaak vormgeeft en Danny die als corrector de puntjes op de i 
zet. 

- Ton Gommans van RTG-reclame, die elke keer weer zorgt dat De Kijker op tijd 
wordt gedrukt. 

- Maja Heij, Ton Scholtens, de heer Kesteren en Diny Sybring, die zorgdragen dat 
de 1500 boekjes bij de bezorgers komen. 

- Zeker mogen we niet vergeten de 40 bezorgers, die elke maand in weer en 
wind ‘De Kijker’ bij onze lezers in de brievenbus doen en ze bij verschillende 
openbare locaties brengen 

 
AL MET AL, HEEL VEEL DANK AAN ALLEN DIE AAN ‘DE KIJKER’ MEEWERKEN. 
ZONDER DEZE MENSEN ZOUDEN WIJ ‘DE KIJKER’ NIET KUNNEN UITGEVEN.  
 

Het bestuur 



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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DE REISJES IN 2019 EN 2020  
De reisjes van 2019 waren weer een 
groot succes. De dagtochten krijgen 
steeds meer deelnemers en ook de 
80+ reisjes waren volgens de gasten 
een goede afwisseling voor het thuis zitten. 
 
In een evaluatiebijeenkomst met Stichting Samen Verder hebben wij de 
samenwerking in het afgelopen jaar, in het kader van de 80+ reisjes, onder de loep 
genomen. We zijn tot de conclusie gekomen, dat deze 80+ reisjes in een behoefte 
voorzien. Senioren Collectief en Stichting Samen Verder hebben dan ook besloten 
om ook in 2020 deze uitjes te continueren en de verdere samenwerking 
bekrachtigd.  
 
Zowel de dagtochten als de middagritten worden georganiseerd door Senioren 
Collectief, waarbij voor de dagtochten financiële ondersteuning wordt gekregen 
van: ‘Bladt Charity’ en het fonds ‘Aandeel in de Betuwe’ van de Rabobank.  
De 80+ reisjes worden gesponsord door Stichting Samen Verder, die ook het 
vervoer op zich neemt. 
 
Wij danken alle medewerkers voor hun fantastische voorbereidingen en 
begeleiding in 2019. Op onze oproep in de vorige ‘De Kijker’ voor uitbreiding 
vrijwilligers die bij toerbeurt als bijrijder/ begeleider mee willen gaan draaien 
hebben zich enkele vrijwilligers gemeld. Ook daarvoor onze dank!  
 
Riet van Hazendonk heeft aangegeven dat zij wilde stoppen met de coördinatie 
van de 80+ reisjes. Bij het laatste 80+ reisje in november 2019, tijdens het 
pannenkoeken eten in ‘t Veerhuys’ in Beusichem, hebben wij haar bedankt en is 
afscheid van haar genomen als coördinator in deze functie. Virginie Vermeulen 
neemt nu haar taken over.  
 
Wij wensen de werkgroep ‘80+ reisjes’ in 2020 veel succes en wijsheid in het 
uitzoeken van mooie en gezellige reisjes en wensen de gasten een heerlijk 
dagje/middagje uit met mooi weer en gezelligheid. 
Houdt de volgende De Kijkers in de gaten voor nieuwe reisjes naar mooie en leuke 
bestemmingen. Op pagina 30 staat al een reisje genoemd: heerlijk stamppot eten 
op een leuke locatie. 

 
Hennie Smidt, voorzitter 

 



Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg

10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

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 LANTAARN
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SENIOREN EVENT 2020 
 
Bij deze De Kijker ontvangt u gelijktijdig de uitnodiging voor het gratis Senioren 
Event van vrijdag 6 maart aanstaande. 
Wij zijn zeer verheugd dat wij ook dit jaar dit Event gratis aan onze lezers en de  
65 plussers van Culemborg kunnen aanbieden. Gratis, omdat vele organisaties en 
bedrijven enthousiast over dit initiatief zijn en het daarom graag in daad willen 
ondersteunen. In de bijgaande uitnodiging hadden wij geen plaats om alle 
financiële ondersteuners te bedanken, vandaar dat wij dit hier willen doen. Zonder 
hen hadden wij geen Event kunnen organiseren, zeker niet omdat het dit jaar extra 
veel kosten met zich meebrengt. Wij konden namelijk niet meer terecht in het 
Event Center aan de Beesdseweg, dat wij kosteloos mochten gebruiken. Wij zijn 
daarom zeer gelukkig dat ‘Sport & Event’ in Beusichem gratis hun sporthal hebben 
aangeboden. Nu moet het nog wel gezellig worden gemaakt en daarvoor hebben 
wij ‘DS-Event’ in de hand genomen. 
De aanmeldingen kunnen van start gaan, want u komt toch ook!  
Wij wijzen u er wel op dat VOL = VOL!     
          

Wij zijn ontzettend dankbaar dat alle onderstaande sponsoren ons 
financieel ondersteunen in het organiseren van dit 4e Senioren Event.  

     

               

      
 

   
Kruisvereniging Culemborg  
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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

KAASSHOP
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

‘

Welkom

Voor al uw boeken en
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
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Het is maandag ochtend. De radiowekker 
begint te spelen. Het is nog donker. Ik ben 
gammel. De weerman op de radio vertelt dat 
het een onstuimige dag wordt met storm en 
regen. Ik baal en heb absoluut geen zin om 
op te staan. Toch maar moed verzameld, het 
bed uit, gedoucht en het koffieapparaat aangezet.  
Ik loop naar de kamer en zie dat de wagen van de AVRI de glasbakken, die voor 
mijn deur staan, komt legen. Ik zie een vertederend beeld. Een opa met aan zijn 
hand zijn kleinkind van ca 2,5 jaar. Zij staan heel stil te kijken naar het tafereel dat 
aan hen voorbijtrekt: het hijsen van de glasbakken, het legen, de bakken weer 
terug in hun koker in de grond en later het klaar maken van de wagen voor 
vertrek. Als de chauffeur klaar is komt hij naar het kind toe, maar dat stapt vol 
ontzag terug. Deze grote man in zijn oranje pak en naast hem die grote auto 
maken toch wel heel veel indruk op hem. De man geeft hem zijn veiligheidsbril die 
hij op had tijdens zijn werkzaamheden. Hij durft de bril niet aan te nemen en opa 
doet het voor hem. Later zet opa hem op zijn neus, want zelf aanpakken is toch 
wel een brug te ver. Als de chauffeur weer in de wagen zit, beurt opa zijn kleinkind 
op en geeft het jongetje de man verlegen een handje. Bij het wegrijden van de 
auto staat hij de wagen heftig na te zwaaien en loopt hij huppelend met opa 
verder. Een voor mij verstild tafereeltje dat indruk op mij maakte.  Net na dit 
gebeuren kwam er een klas met druk pratende kinderen, met gele en oranje 
hesjes op de fiets voorbij op weg naar een ’project’. Zij werden tegelijkertijd 
gepasseerd door Klaartje, die ouderen wegbracht naar hun bestemmingen.  
Ik pakte mijn kopje koffie en zag dat het inmiddels windstil was geworden, de lucht 
helblauw en de zon de boom voor mijn raam in een goudgele gloed zette. Een 
boek, dat ik aan het lezen was, lag voor mij. Een boek met een waar gebeurd 
verhaal van iemand die vier jaar onterecht in een gevangenis in Marokko heeft 
gezeten. Hij beschrijft zijn vrijheid, zijn genieten van het groene gras, de wolken, 
de koeien. De kleine dingen van het leven die zo kostbaar zijn.  
Het boek realiseerde ik me hoe waardevol kleine mooie momenten kunnen zijn. 
Zoals opa met zijn kleinkind, de scholieren, Klaartje met zijn passagiers, de  
hel-blauwe lucht en de opkomende zon en ik wilde hier ten volle van genieten.  
De maandag kon beginnen. Ik was ‘wakker’. Ik had er zin in!      

            HS 



DE KIJKER FEBRUARI 2020 13 
 

 
INLOOPHUIS CULEMBORG BESTAAT 25 JAAR  
 
In november 2019 kregen wij een uitnodiging voor de receptie van het 25-jarig 
bestaan van het Inloophuis aan de Parklaan. Zelf was ik al 25 jaar bekend met dit 
huis, omdat ik destijds kennis heb gemaakt met Minke Westerlake, die een 
kleinschalig woonkamerproject in haar eigen huis had opgezet. Dit was zo’n 
succes, dat dit later in de Salaamander werd voortgezet. Een initiatief vanuit de 
gezamenlijke kerken in Culemborg. Nu hebben zij hun domicilie in een woning op 
de begane grond aan de Parklaan. 
Namens het bestuur van Stichting Senioren Collectief ben ik naar de receptie 
geweest. Graag wil ik hier vermelden dat ik gecharmeerd was van de 
gemoedelijkheid die deze locatie met zijn begeleiders uitstraalt. Een huiselijke 
sfeer. Het inloophuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan contact en 
gezelligheid of aan een luisterend oor. Je bent er van harte welkom voor een 
praatje of voor een gewoon samenzijn. Je kunt er vrijblijvend binnenlopen. 
Gastvrouwen en -heren verwelkomen je graag met een kopje koffie of thee voor 
een gesprek of om samen te eten. 
 
Schilderclub:  
Tijdens mijn bezoek vertelde men mij dat er nog 
ruimte is bij de schildergroep op de dinsdagmiddag. Ik 
heb beloofd dat ik een oproep in De Kijker zou doen. 
Vandaar dit berichtje. Heb je zin om een middag te 
gaan schilderen of tekenen neem dan contact op of 
loop gewoon even binnen bij de Parklaan 195.  
Ze zijn open op zondag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur.  
Verdere informatie vindt u op www. Inloophuisculemborg.nl  

Hennie Smidt, voorzitter 
 

WOORDZOEKER 
 
Misschien wist u al wel dat DE WOORDZOEKERS in De 
Kijker eigen werk was van onze vorige 
redactiemedewerker: Gerda Keizer.  Zij maakte ze zelf en 
wat zo geweldig fijn is dat ze dat nu voor het jaar 2020 
ook weer doet! 
Wij willen Gerda hierbij heel hartelijk danken daarvoor. 
We zijn ervan overtuigd dat de lezers deze woordzoeker 
zeer op prijs stellen!!! 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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RTGRTG
Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECLAME.NL

WWW.RTG-RECLAME.NL

ZAKELIJK DRUKWERK

ONAFHANKELIJK ADVIES

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

EIGEN UITGAVES

RECLAMEMATERIALEN

RECLAMEDRUKWERK

WORDPRESS / JOOMLA!

WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Februari 2020
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FINANCIËLE ONDERSTEUNING DOOR VRIENDEN VAN DE STICHTING 
 
U herinnert zich vast nog de oproep van een lezer u die in de eerste editie van De 
Kijker 2019 opriep om de activiteiten van de stichting te ondersteunen met een 
financiële bijdrage. Daarbij werd gesuggereerd dat met een gemiddelde bijdrage 
van € 10 per persoon bij een uitgave van 1500 boekjes/lezers de stichting een zeer 
sterk financieel fundament zou krijgen om daar meerdere activiteiten mee te 
kunnen bekostigen. Zoveel is het niet geworden maar uw gezamenlijke bijdrage 
van iets meer dan € 5.000 toonde blijk van vertrouwen in de stichting waarvoor wij 
u oprecht hartelijke danken!   
 
Een nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe uitdagingen en activiteiten. Het komende 
muziekevenement op 6 maart is er daar een van. Meer daarover leest u elders in 
De Kijker. Uw donaties (naast sponsoring) maken dit soort activiteiten mogelijk. 
Het moet toch echt wel mogelijk zijn dat donaties in 2020 het afgelopen jaar 
kunnen overtreffen. Schroom daarom niet en draag bij met uw financiële steun 
voor zover u dat nog niet deed. Wij zorgen ervoor dat uw bijdragen besteed 
worden aan activiteiten waar u plezier en profijt aan mag beleven. 
 
U kunt doneren via onze website 
https://www.seniorencollectiefculemborg.nl/Vriend/ of over te maken op 
bankrekening NL58RABO0308617800 t.n.v. SSCC – Culemborg o.v.v. “Vriend”. 
 
Als penningmeester dank ik u namens de Stichting al hartelijk voor al uw bijdragen.  
 
Theo Hendriksen 

 
 
TOP- PROGRAMMA FRANSCHE SCHOOL           FILM: APRIL, MAY EN JUNE 
 
Op maandagmiddag 10 februari 2020 14.00 uur. 
Film van de makers van ‘Gooise vrouwen’ met in de 
hoofdrollen Linda de Mol, Tjitske Reidinga en Elise 
Schaap.  
Drie halfzusters worden door hun zieke moeder bij 
elkaar geroepen; zij wil zelf uit het leven stappen, 
maar kan pas vredig heengaan als een van haar 
dochters belooft de zorg voor hun halfbroer, die 
autisme heeft, op zich te nemen. 

 



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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OUDERDOM KOMT MET GEBREKEN                       DOOR  RICHTE LOMMERT 
 
Ouderdom komt met gebreken. Deze tot de draad versleten tegeltjeswaarheid 
ontdek ik steeds meer in mijn omgeving. Onlangs had ik een bijeenkomst met 
oude (letterlijk en figuurlijk) vrienden, allen ver boven de 70. Bij de lunch haalde 
iedereen (!) een pillendoosje tevoorschijn en voor de aanval op het uitgestalde 
eten, zag ik allen van de pillen snoepen.  De namen van de pillen vlogen over de 
tafel: “Welke gebruik jij?” Acetyl, sotanol, prednison, plaspillen waren de meest 
gehoorde namen. Naast de medicijnen werden de hulpmiddelen uitgewisseld, 
waarbij hoortoestellen en de hulp voor slechtzienden de boventoon voerden. 
Speciaal de snelle ontwikkelingen kwamen daarbij aan de orde. Ik herinner mij als 
vijfjarige (1933) mijn oude opa die in een leunstoel voor het raam zat met naast 
zich op een tafeltje een witte bloemenvaas, wat een kwispedoor bleek te zijn, een 
pakje met een afbeelding met een man met hoofd en handen in een schandpaal, 
wat een pakje Van Rossum Troost tabak bleek en een houten toeter, die als 
hoorapparaat diende.  

 
Als ik iets tegen opa wilde zeggen hield hij de 
omgekeerde toeter tegen zijn oor en dan kon 
hij nog iets verstaan. In 1972 probeerde mijn 
(2e) moeder met een Philips doosje op haar 
borst via een draadje naar haar oor te   
communiceren. Wanneer mijn vriend Jurjen 
in 2012 naar mij wilde luisteren, hield hij mij 
een soort wortel voor waartegen ik moest praten. Als ik Specsavers mag geloven 
zijn de hoorapparaten van 2019 zo klein, dat ze vrijwel onzichtbaar in de oren 
verdwijnen. De draadloze oortelefoon is een welkom hulpmiddel om het geluid 
van de TV op aangename wijze te beluisteren, zonder daarbij de buren overlast te 
bezorgen. 
De ontwikkelingen met de hulpmiddelen voor mensen met een gezichtsbeperking 
gaan verder terug in de geschiedenis. Van de bijziende keizer Nero (37-68) is 
bekend dat met behulp van een stukje glas voor zijn ogen probeerde te lezen. 
Rond 1250 zijn het de Chinezen, die iets maken dat op een bril lijkt maar de 
ontwikkelingen raken in 1850 in een Italië in een stroomversnelling. De monocle 
en de pince-nez zijn de voorlopers van de huidige bril. In Parijs wordt het 
hulpmiddel een mode attribuut. Maar die bril blijkt voor vele slechtzienden 
onvoldoende. Gelukkig komt in de 21e eeuw de moderne techniek te hulp.  
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Eerst komt Radio Solutions met de webbox. Dit is echt een 
wonderdoos, die via internet niet alleen alle actuele informatie 
uit radio, TV, kranten en tijdschriften via het oor bij de persoon 
met gezichtsbeperking brengt maar ook nog eens 70.000 (!) 
boeken heeft, die op welluidende wijze worden voorgelezen.   
 
Maar de absolute top als hulpmiddel voor slechtzienden is wel de ‘MyEye’. 
Ogenschijnlijk is dit een normale bril maar er zit een computer in verwerkt. Die 
computer leest via een camera alle woorden die hij ziet en zegt deze in het oor. Zo 
kan je dus in de krant en tijdschrift lezen wat je wilt. Ook boeken leest de 
computer, regel na regel, bladzijde na bladzijde, voor. Boodschappen doen bij 
(alleen nog maar) Albert Heijn is nu weer mogelijk: de bril leest de barcode en de 
computer zegt in het oor: “Unox soep kost € 0,95”. Dit kan voorlopig alleen nog 
maar bij de 25.000 artikelen en aanbiedingen bij Albert Heijn; de andere ketens 
zitten (nog) niet in het systeem. 
Waar je verstand helemaal bij stilstaat is de gezichtsherkenning van de bril. Maar 
die moet eerst geprogrammeerd worden. Stel je wilt vriendin Mieke herkennen. 
Dan gaat Mieke voor de bril (=camera) staan, kijkt naar links en zegt: “Ik ben Mieke 
van Houten”. Vervolgens kijkt ze recht in de bril, noemt weer haar naam en 
tenslotte nog een keer wanneer ze haar hoofd naar rechts draait. Tot slot steek je 
een vinger op, houdt die voor de bril en zegt “klaar”. Iedere keer wanneer je nu 
Mieke tegenkomt zegt de bril in je oor: “Dat is Mieke van Houten!”. Zo zet je alle 
familieleden, vrienden, vriendinnen en bekenden in de computerbril en ze worden 
altijd en overal herkent!!!    
Wie zit er na lezen van deze wonderen nog op zijn/haar stoel?     
 
Nadere informatie (WWW.ORCAM.COM) 
De Israëlische startup OrCam maakt o.a. de ’MyEye’: een los apparaatje dat op 
iedere bril gezet kan worden. Dit apparaatje is met een dun kabeltje verbonden 
met een kastje dat bijvoorbeeld in de broek- of jaszak gedragen wordt. Met 
‘MyEye’ kunnen teksten, een straatnaambord, een bankbiljet, menukaart of 
computerscherm worden opgelezen door ernaar te ‘kijken’. Het kastje, gekoppeld 
aan de camera, kan bepaalde objecten (favoriete frisdrank in de supermarkt) of 
mensen opslaan en op die manier herkennen. Als in het systeem ‘Annemarie’ 
gekoppeld is aan een bepaald persoon, dan vertelt de MyEye als Annemarie voor 
de neus van een gebruiker staat. Alleen: de MyEye van Orcam was eind 2019 nog 
niet verkrijgbaar als commercieel product. 
 

Vervolg pag. 17 

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

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
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.
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SCHOOLHERINNERINGEN IN BEELD 

Onder begeleiding van vrijwilligers van ‘Stichting Levende Verhalen Culemborg’ 
worden op vijf locaties in Culemborg verhalentafels gehouden waar ouderen 
herinneringen aan hun schooltijd met elkaar delen. Deze tafels lopen vanaf half 
november 2019 tot maart 2020. Deelneemster mevrouw Kraak (94): “Het is erg 
gezellig. Ik ben wel oud maar herinner me nog veel van vroeger en vind het erg 
leuk om die herinneringen met anderen te delen. De twee begeleiders zijn heel 
aardig en echt geïnteresseerd in onze verhalen.” 
Uitwerking verhalen en samenstelling festival 
Vanaf maart gaat een groep vrijwilligers samen met de 
deelnemers aan de slag om de verhalen uit te schrijven voor een 
Culemborgs verhalenboek. Daarnaast worden verhalen in beeld 
gebracht door er korte films van te maken. Het Verhalenboek en 
de films vormen, naast een tentoonstelling, de basis voor het 
Verhalenfestival dat in oktober 2020 plaatsvindt. Dit festival zal op een centrale 
plaats in Culemborg plaats vinden en voor iedereen toegankelijk zijn.  
Vrijwilligers  
Voor het vastleggen en uitwerken van de verhalen is de Stichting Levende 
Verhalen Culemborg op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te 
schrijven, filmen of een om een tentoonstelling voor te bereiden.  
 
Info:  www.levendeverhalen.com. U kunt ook contact opnemen met Huub 
Baijens: tel. 06 52420510  of via de mail: levendeverhalen@gmail.com 
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Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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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: 
07 + 21 feb., 13 + 27 mrt., Vrijdag 10 + 24 
maart, 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) 



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.

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

COSTERWEG 8  |   4104 AJ CULEMBORG

TEL 085 - 30 37 179  |   INFO@DS-EVENTS.NL

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP 

WWW.DS-EVENTS.NL

DS-events is uw totaalleverancier voor 

al uw feesten, partijen en evenementen. 

Voor een presentatie van onze producten 

kunt u altijd onze ruime showroom 

bezoeken voor een “live” indruk en 

advies.  Voor een compleet overzicht 

van ons assortiment, verwijzen wij u 

graag naar onze online verhuurshop. 

Hier kunt u tevens makkelijk en snel 

uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt 

u ook contact opnemen voor een 

vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

FEESTJE?
LAAT DAT MAAR AAN 
ONS OVER!

COSTERWEG 8  

TEL 085 - 30 37 179  

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP 

WWW.DS-EVENTS.NL

advies.  Voor een compleet overzicht 

van ons assortiment, verwijzen wij u 

graag naar onze online verhuurshop. 

Hier kunt u tevens makkelijk en snel 

uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt 

u ook contact opnemen voor een 

vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

LAAT DAT MAAR AAN 
ONS OVER!
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KEURIG NEDERLANDS                                               DOOR DANIEL BLONDEEL 
 
Het was een woensdagmiddag, en prachtig 
herfstweer.  
Ik zat in de tweede klas van de Openbare MULO 
hier in Culemborg.  
Die ochtend had ik gehoord dat ik een 
achteneenhalf voor mijn opstel had gekregen met 
daarbij de loffelijke vermelding “Keurig foutloos 
Nederlands.  Een belofte voor de toekomst!” 
 
Trots als een ouwe aap liep ik naast mijn vader door de Prijssestraat, onderweg 
naar ‘Van Avezaath’ waar mijn vader nog wat schroeven en spijkers moest 
kopen. Die middag wilde hij namelijk zijn halve snipperdag benutten om voor 
mijn moeder wat reparatiewerk in de keuken te verrichten.  
 
Plotseling werd ons de weg versperd door een mij onbekende man van mijn 
vaders leeftijd die een wijsvinger in mijn vaders borst prikte en hem vroeg: “Ken 
het dat ik u kan?” Waarop mijn oudeheer met een stalen gezicht reageerde met 
“Dat zou best gekonnen hebben”. 
Met een blik vol afgrijzen keek ik mijn vader aan. Hier liep hij in een van de 
drukste winkelstraten van Culemborg met een toekomstige Harry Mulisch naast 
zich en maakte deze te schande door zulk afgrijselijk Nederlands te spreken! 
In elk geval ontwikkelde het gesprek tussen mijn vader en zijn kennis zich snel en 
was gelukkig na een minuut of tien afgelopen, waarna mijn vader en ik onze reis 
weer vervolgden. Maar al na een paar minuten hield ik het niet meer uit en 
vroeg, kreunend van verontwaardiging, hoe mijn vader erbij kwam om zulk 
slecht Nederlands te spreken. “U weet toch heel goed dat het geen Nederlands 
was wat u daarnet sprak?” vroeg ik hem beledigd. 
“Ach ja, dat weet ik heus wel,” was mijn vaders kalme reactie, “natuurlijk weet ik 
dat. Maar jongen, wat zou ik ermee gewonnen hebben om de beste man die zo 
vriendelijk tegen mij was een minderwaardig gevoel te bezorgen, alleen omdat 
hij zo volks spreekt?” 
 
Op dat moment besefte ik dat levenservaring, wijsheid en menslievendheid veel 
belangrijker zijn dan de kennis van het mooist gesproken Nederlands ter wereld.      
 
 
 



Samen sterk voor senioren
Culemborg eo

Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.

Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.

Hulp bij uw belasting-aangifte.

Gekwali�ceerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.

Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en 
onze nieuwsbrief. 

Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL
Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

U vindt ons ook op www.bradaal.nl
De grootste keus de laagste prijs!

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER


