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Samen lossen wij uw computerprobleem op.
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.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

SUBSIDIEREGELING OM ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING IN DE LANGDURIGE ZORG TE VERSNELLEN
Nieuwsbericht 14-05-2020

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en
meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht
wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen. De
looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022.
Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die
voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of
haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een wijkverpleegkundige
die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig
voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn
verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede elektronische gegevensuitwisseling is dit verleden tijd. De subsidieregeling InZicht is er om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren.

Meer kwaliteit van zorg

Elektronische uitwisseling van gegevens draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.
Zorgprofessionals kunnen gegevens beter en sneller overdragen en hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers
kunnen door meer inzicht in de zorginformatie via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meer regie nemen over hun zorg.
VWS werkt bij het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling nauw samen
met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl
en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen
bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

Verlenging regeling

Afgelopen 1,5 jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens. Daarnaast is ook
kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling in 2019. Een belangrijk
leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook
voor het behalen van resultaten. Om die reden is de looptijd van de regeling met 1
jaar verlengd tot eind 2022.
Voor meer info: zie website van DIS-1 en/of Overheid.nl. (complete tekst van de
Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige
Zorg)
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Oh, oh, wat hebben we toch veel tijd gehad om op te ruimen, na te denken en aan
zelfreflectie te doen. Tenminste ik wel. Mark Rutte bereidt ons alvast voor dat het
na de Corona pandemie nooit meer hetzelfde zal zijn. Nou, daar kan ik me wel iets
bij voorstellen. De samenleving brengt sowieso veranderingen met zich mee.
Want wat is er de laatste 50 jaren niet veranderd? Doordat de “buitenwereld” ons
even heeft binnengezet, kregen we tijd om aan de hand van verhalen, TV-beelden
en oude foto’s in onze achteruitkijkspiegel te kijken. Ik ken zelfs mensen die hun
memoires aan het schrijven zijn gegaan. Zelf had ik een flashback toen werd aangekondigd dat de scholen wel weer opengingen maar dat de ouders de kinderen
niet tot in de klas mochten begeleiden. Door dit bericht ging ik weer helemaal terug naar mijn eigen schooltijd. Ik werd nooit weggebracht. Wij gingen alleen van
huis uit lopend naar school. Mijn vriendinnetjes haalden mij ’s morgens op. Die
moesten overigens altijd wel op mij wachten, want ik moest eerst mijn boterham
opeten. Dit was een ramp! Het werd beter toen Brinta op de markt kwam. Ik
hoefde alleen maar de pap door te slikken en hoefde niet meer te kauwen. Deze
pap heb ik overigens tot in mijn zestiger jaren ’s morgens als ontbijt gebruikt. Met
zijn drieën gingen we dan, al touwtje springend, naar school. Of, als we geen
springtouw bij ons hadden, bokje springend oftewel haas-je-over. In de knikkertijd
zelfs knikkerend. Wat jammer dat de kinderen, door het drukke verkeer, dit nu
niet meer kunnen en dat ze door hun ouders zelfs tot in de klas moeten worden
begeleid. Met een paar kinderen van de basisschool had ik later een gesprek over
het gebruik van de laptop en het online leskrijgen. Ik vertelde hun dat ik nog met
pen en inkt heb leren schrijven en dat we een inktpotje op ons tafeltje hadden. Ik
was links en ging altijd met mijn hand voor de geschreven letters, waardoor ik voor
het schrijven een slecht cijfer kreeg door de vlekkenreeks op het papier. Ik ben
overigens bang dat, over een paar jaar, kinderen op school geen schrijven meer
zullen leren en dat alles via de touchscreen zal gaan en via de digitale snelweg.
Hoezo, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Als wij in onze achteruitkijkspiegel kijken,
zien wij dat we door de jaren heen hebben moeten meebuigen met de veranderingen. Ook nu zullen we weer flexibel moeten zijn en ons aanpassen aan een veranderende samenleving. Gelukkig heeft deze periode van quarantaine ons wel geleerd dat de techniek de intermenselijke contacten nooit zal kunnen vervangen.
Want wat hebben wij de sociale contacten gemist. We weten nog niet waar het allemaal naar toe gaat, maar één ding weet ik wel zeker: we hebben als mens de
persoonlijke contacten heel hard nodig!
HS
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PARTYCENTRUM

DE LANTAARN
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
0345 - 534857
Fax
06 - 51297983
GSM:

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

ONUITWISBARE HERINNERINGEN

DOOR RICHTE LOMMERT

Naarmate een mens ouder wordt krijgt hij/zij meer verleden. Hoe ouder, hoe meer verleden, des te minder toekomst. Het verleden wordt dan dikwijls op de verjaardagen
met anderen gedeeld op de bekende jaarlijkse gebeurtenissen: in een grote kring rond de tafel waarop de Gilde glazen vol met sigaretten (met en zonder filter). Met het klimmen van de jaren vallen steeds meer familie en vrienden
weg, de verjaardagen worden niet meer gevierd en de
leegte wordt steeds groter.
Het nadeel van (heel) oud worden is dat veel, soms alle vrienden om je heen overlijden en slechts herinneringen blijven. Ik heb het geluk dat ik heel oud ben geworden maar ook voor mij geldt het nadeel dat ik vrijwel alleen ben overgebleven en
mijn herinneringen met niemand meer kan delen. Waarschijnlijk daarom lig ik dikwijls, wanneer Klaas Vaak op zich laat wachten, in mijn dikke herinneringsboek te
bladeren. Daarin valt heel veel te zien. Maar in mijn geest staat nog één gebeurtenis onuitwisbaar in mijn geheugen gebeiteld. Het is 1937, in Nederland heerst een
economische crisis met vele honderdduizenden werklozen. Mijn vader was één
van hen. Soms liep ik aan de hand van mijn vader naar een galerij op het Amsterdamse Frederiksplein (de plek waar nu het gebouw van de Nederlandse Bank
staat). Wij sloten aan in een lange rij van armoedig geklede mannen. Wanneer wij
aan de beurt waren moest mijn vader “stempelen”. Na het zetten van een stempel
kreeg hij een zakje waarin zijn “steun” zat. Uiteraard was dat niet veel, zodat het
woord armoe wel op z’n plaats was.
In de Ferdinand Bolstraat werd een nieuwe HEMA geopend en elke bezoeker zou
een gratis appeltaartje ontvangen. Dus ging ik, nu aan de hand van mijn moeder,
naar de HEMA. Uiteraard stond daar een lange rij liefhebbers.
Toen mijn moeder en ik door de Hema liepen, kwamen wij langs een uitstalling
met kleurige sponzendoosjes.
Nu eerst even een korte toelichting: ik heb leren rekenen op een leitje waarop ik
met een griffel sommen/tafels leerde. Als het leitje vol was, werd het schoongemaakt met een sponsje en afgedroogd met een zeempje. Sponsje en zeempje werden opgeborgen in een kleurig rond doosje met twee dekseltjes. Veel “rijke” kinderen in mijn klas hadden zo’n sponzendoosje, de “arme”, waaronder ik, hadden
een Buisman blikje.
Toen ik als een jongetje van 8 jaar in de nieuwe HEMA langs de uitgestalde sponzendozen, prijs 10 cent, liep, liet ik mijn moeder stoppen en vroeg: “Mam mag ik
ook zo’n mooie sponzendoos?”
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

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

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

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

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl
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Mijn moeder aarzelde en ik drong aan: “Toe mam, bijna iedereen heeft zo’n
mooie”. Ik voel nog haar knijpen in mijn hand, zij schudde haar hoofd en zei met
een verstikte stem terwijl ik een traan op haar wang zag: “Ik heb geen dubbeltje”
en ze trok mij mee in de richting van de gratis appeltaartjes.
Op dat moment heb ik als jongetje van amper acht jaar gezworen, dat dit mij later
met mijn kinderen nooit zou overkomen. Een eed die ik gelukkig heb kunnen houden.
ALLEEN OP DE WERELD

DOOR RICHTE LOMMERT

Onlangs hoorde ik op mijn krant een passage over de Franse
plaats Mende voorbijkomen (ik lees geen kranten maar luister ernaar via een ingenieus apparaat). Op een of andere
manier deed de naam ‘Mende’ bij mij de klokken luiden,
maar ik kon de klepel niet vinden. Had ik er ooit tijdens mijn
vakanties in Frankrijk iets beleefd? Omdat de kwestie mij
bezighield en ik het antwoord niet kon vinden, besloot ik
mijn onderbewustzijn opdracht te geven om dit tijdens mijn
nachtrust uit te zoeken. En zowaar bij het ontwaken had ik
het antwoord: de plaats ‘Mende’ komt voor in het boek van
Hector Malot, ‘Alleen op de Wereld’. Mijn onderbewustzijn gaf mij er nog een zinnetje bij: ‘die aardige barbier uit Mende zal ik nooit vergeten’. Wat een goed geheugen toch veel bewaart. Het bracht mij terug naar mijn kinderjaren waarin ik het
boek ‘Alleen op de wereld’ vele malen heb verslonden. Ik zou er een goede fles
wijn onder durven verwedden dat 98% van de lezers van De Kijker het boek één of
meerdere malen heeft gelezen. Zeker weten dat bij iedereen de namen van Moeder Barberin, Rémi met harp, Vitalis en zijn honden, Mattia en zijn viool weer boven zullen komen. Het boek heb ik in mijn leven gekocht en uitgeleend en natuurlijk nooit meer teruggekregen want zoals altijd moet je nooit een boek, een fiets
en een pen uitlenen; je krijgt ze nooit meer terug…
Omdat ik het boek zelf niet meer in mijn kast heb staan, besloot ik het uit mijn
privébibliotheek van 70.0000 (!) boeken te laten voorlezen. Tijdens het luisteren
naar de inhoud kwam op wonderbaarlijke wijze het gehele boek weer bij mij boven. Maar ik ga nog wel naar de 504 bladzijden luisteren. Lezen was lang geleden
de meest benutte vrijetijdsbesteding. In de oorlogsjaren van 1940-1945 was er
niets anders. In de eerste na-oorlogse jaren waren buitenlandse vakanties ook nog
geen gemeengoed. Een weekje Kleine Belties in Hardenberg, een pension in
Ermelo of Valkenburg was wel het toppunt. Zelf ging ik uit logeren bij de familie
in Groningen.
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De ouderen ondersteuners van
ElkWelzijn merken dat de
Corona�jd en het veel thuis zijn,
veel ouderen raakt
en onzekerheid gee�.
“De rek gaat er een beetje uit, je voelt je kwetsbaarder dan voor die �jd.
Je hebt behoe�e aan een praatje zoals je normaal kletst als je iemand
tegen komt op straat”.
Deze geluiden horen wij veel en dat begrijpen we.
Neem daarom gerust contact met ons op via een van de onderstaande
telefoonnummers.
Ook met prak�sche vragen kunt u bij ons terecht.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Caroline van der Meulen
06 - 83 52 51 12

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

vervolg pag. 11

Mijn eerste gang na aankomst was naar het boekenkastje van mijn neefje om te
kijken of hij nog nieuwe of andere delen Karl May, Dik trom of Pietje Bell had gekregen. Voor het slapen gaan ruilden wij dan de stripboeken van Dick Bos, de man
die met enige goedgerichte klappen en dito houdgrepen alle tegenstanders uitschakelde. Wanneer ik de boekenkast van mijn neefje totaal had uitgelezen en er
waren nog dagen over, zocht ik in het kastje van mijn nichtje en begon uit pure
armoede maar aan de Stijfkopjes serie. Ik herinner mij vaag dat ik ooit Stijfkopje,
Stijfkopje verliefd, Stijfkopje verloofd, Stijfkopje getrouwd en Stijfkopje gescheiden
voor oudere volwassen meisjes, eens heb gelezen. Eerlijk is eerlijk: ik weet er helemaal niets meer van. Dit in tegenstelling tot ‘Alleen op de Wereld’.
Lezen van boeken en speciaal (oude) literatuur, is nu iets bijzonders.
Ik vroeg eens aan mijn zoon wat hij wist van de werken
van Shakespeare, Goethe en Schiller. Hij schudde zijn
hoofd, keek mij meewarig aan, haalde een doosje van
10 x 5 x 1 cm uit zijn broekzak, klapte een klepje open,
friemelde wat met zijn vingers en zei toen triomfantelijk:
“Wat wil je weten van Shakespeare Pa? Zijn geboortejaar? Zijn woonplaats? Zijn
overlijdensjaar? Zijn werken? Ik heb ze allemaal. De inhoud van Macbeth of
Hamlet? Ik vertel het je allemaal”. Ik zweeg bedremmeld en bedacht dat ik, heel
lang geleden, er dagenlang op heb moeten studeren.
Boeken lezen voor kleinkinderen is, voor zover ik het kan beoordelen, helemaal
een ramp. Ze komen binnen en na een vluchtige begroeting, kruipen ze in een
hoekje op de bank, pakken hun kindertablet en je hoort of ziet ze verder ook niet.
En dan gaan ze weer weg…. Tja, ik word toch te oud voor deze wereld!
En: o ja, voor de weddenschap kunt u reageren via r.lommert@hetnet.nl
KENNISMAKING 55+

ZONDAGMIDDAGPROJECT

In De Kijker van mei jl. (op pagina 15) informeerden wij u over
het nieuwe zondagmiddagproject 55 + van ElkWelzijn.
Door de Corona is realisering hiervan tot op heden niet mogelijk
geweest. Het zou prettig zijn wanneer u ons, via medewerker
van ElkWelzijn: Loes van Delft (tel. 06 83524878) wilt laten
weten of u in de toekomst animo heeft voor zo’n zondagmiddagactiviteit en- als
dat kan- ook aangeven welke activiteit u prettig vindt.
DE KIJKER JULI 2020
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
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RTG

Senioren Collectief Culemborg

Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECL AME .NL

WWW.RTG-RECLAME.NL
ZAKELIJK DRUKWERK
ONAFHANKELIJK ADVIES
GRAFISCHE VORMGEVING
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020

EIGEN UITGAVES
RECLAMEMATERIALEN
RECLAMEDRUKWERK
WORDPRESS / JOOMLA!
WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

SCHUILEN – ONDERDUIK IN CULEMBORG ’40-’45
4 juni 2020 heropende het Elisabeth Weeshuis Museum haar
deuren met de tentoonstelling ‘Schuilen – onderduik in Culemborg 40-45’. Maanden speurwerk leidden tot een overzicht van
Culemborgse onderduikplekken. Toch is de tentoonstelling mogelijk niet af. Het museum hoopt dat er na de opening nog informatie opduikt, die dan toegevoegd zal worden aan de expositie.

Niet af?

Een tentoonstelling die niet af is, dat roept vragen op. Directeur Leonieke Terlouw
legt uit: “Onderduik gebeurde in het diepste geheim en ook na de oorlog werd er
veel verzwegen. Het museum heeft ruim 30 verhalen uit de stad op kunnen tekenen, maar het zou zomaar kunnen dat er nog meer verhalen aan het daglicht komen. In het ontwerp van de presentatie is daarmee rekening gehouden, de tentoonstelling is dus niet af en kan nog groeien.” Aan de bezoekers wordt in de
expositie dan ook inbreng gevraagd.

Nagebouwd

Wat deze tentoonstelling verder bijzonder maakt is
dat er drie schuilplekken zijn gereconstrueerd.
Daarin kunnen bezoekers een kijkje nemen om te
ervaren hoe het was om voor de nazi’s te moeten
schuilen. Terlouw: “De plekken zijn een op een nagebouwd. Je mag de schuilplekken ook in, het doet
je beseffen hoe zwaar en bedreigend de oorlog is
geweest voor de onderduikers. In de coronacrisis hoor je soms op straat de uitspraak: “Het lijkt wel oorlog”, maar deze tentoonstelling deed mij wel inzien dat ik
me gelukkig mag prijzen met de bewegingsvrijheid die ik heb”.

Nazi’s

Alle tot nu toe gevonden schuilplaatsen zijn op een grote kaart van Culemborg uit
1945 gemarkeerd met oranje vlaggetjes. Dat de onderduik plaatsvond onder de
neus van de nazi’s wordt duidelijk door zwarte vlaggetjes op de kaart, die de huizen aanduiden waar de Duitse bezetter was ingekwartierd. Dit onderstreept het
risico dat onderduikverleners namen om een ander te helpen. Met gevaar voor
eigen leven, houden Culemborgers zeker 100 personen voor langere of kortere tijd
verborgen.
Deze schatting is aan de voorzichtige kant, omdat op veel onderduikadressen
meerdere personen zaten, alleen is niet altijd precies bekend hoeveel. Het ging
onder meer om Joden, ontduikers van de tewerkstelling, geallieerde piloten en
verzetslieden - volwassenen, maar ook kinderen en jongeren.
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
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.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

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

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

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

Aan de slag

vervolg pag. 15

Gezinnen kunnen de tentoonstelling op verschillende manieren beleven. Tijdens een familieberaad
ga je terug naar Culemborg tijdens de oorlog en leef
je mee met de Joodse familie Van Spier die voor de
moeilijke beslissing staat: ‘Onderduiken of niet?’.
Met een koffer vol spullen speel je het evacuatiespel. En ‘n puzzelroute voert je langs verschillende onderduikplekken en -verhalen.

Online tickets

Het museum is open van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Het is
noodzakelijk dat bezoekers vooraf online tickets met tijdslot reserveren via tickets.weeshuismuseum.nl.
Voor verdere informatie kunt u kijken op: www.weeshuismuseum.nl

LAST VAN WESPEN EN SLAKKEN
WESPEN: Normaal gesproken laten de
wespen zich vooral in augustus pas zien.
Mocht u veel last hebben, dan zijn er maatregelen die u kunt treffen. Verjaag ze
met geur, ze houden niet van de geur van verse kruiden, die van citroen en van geraniums. Lok de wespen, en niet de bijen, in een wespenval. Doe er bier met limonade in. Bijen houden niet van alcohol. En hoe moeilijk soms ook, het belangrijkste
is om vooral rustig te blijven. Als u om u heen slaat worden ze alleen maar agressiever.
SLAKKEN: Cafeïne is een effectief middel tegen slakken. Bij slakken werkt cafeïne
namelijk als een soort zenuwgif. Koffieprut bezit nog cafeïne en is daarnaast ook
een prima meststof voor planten. Strooi daarom gerust af en toe wat koffieprut
rond de planten en tussen de neuzen van de hosta’s.
Een extract met knoflook is dodelijk voor de meeste slakken. Doodt het ze niet,
dan reduceert het in elk geval hun eetlust, waardoor uw planten minder aangetast
worden. Slakkeneitjes die ermee geraakt worden komen bovendien niet meer uit.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt, maar volgens de Nederlandse
Hosta Vereniging vermoeden wetenschappers dat het zenuwstelsel van de slak
ontregeld raakt door de knoflook. Zo maakt u het zelf:
2 hele knoflookbollen kneuzen en pletten; 1 liter water laten koken, de knoflook
toevoegen en 10 minuten laten koken. Af laten koelen en zeven, bijvoorbeeld door
een nylonkous. Het verkregen knoflooksap bewaren in een afsluitbare fles.
Per 1 liter water 2 grote eetlepels knoflooksap toevoegen, in plantenspuit of een
andere vernevelaar gieten. Goed doorroeren.
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni

ta
ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
la
tie

APK
AIRCO service
24 uur service

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

Wist u dat wij:
-

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

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

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

Markt 6 in Culemborg

TANDPASTA IS NIET ALLEEN GOED OM ER JE TANDEN MEE TE POETSEN
Max publicatiedatum: 28 mei 2020

Voor veel meer schoonmaakklussen is tandpasta ideaal. En daar is geen peperdure
tandpasta voor nodig, gewoon de meest goedkope (wel de witte) versie kunt u
hiervoor gebruiken.

Kranen en spiegels

Om in de badkamer te beginnen, want tandpasta werkt goed om uw kranen weer
te laten glimmen. Chroom en zilver gaan schitteren nadat ze zijn behandeld met
tandpasta. Poets de kranen in de badkamer, of in de keuken, met een beetje tandpasta. Neem vervolgens af met een droge doek en de kranen zien er weer uit als
nieuw. Deze methode werkt ook voor zilveren sieraden of bestek.
Tandpasta biedt ook de helpende hand bij een beslagen spiegel. Maak de spiegel
in de badkamer schoon met tandpasta en een vochtige doek en de spiegel zal niet
meer beslaan. De pasta laat een heel dun laagje achter wat niet gevoelig is voor
condens. Geen beslagen spiegel meer als u net uit de douche komt.

Kringen op tafel

Maar het kan meer. Want ook houten tafels krijgt u ermee schoon. Heeft u wit uitgeslagen (water)kringen op het blad? Met een vochtige doek en tandpasta behoren de kringen tot de verleden tijd. Door het licht in te wrijven, poetst u de vlekken
er zo uit.

Schitterende ramen en muren

Het is een ideaal middel tegen vliegenpoep, u poetst het er zo mee weg. Gebruik
ook hier een vochtige doek met wat pasta erop, en schoon zijn de ramen. Heeft u
vlekken op de witte muur? Tip de plekken aan met een vochtige doek en een
beetje tandpasta en de vlekken gaan als vanzelf weg. Ook handig als u gespetterd
heeft met koken.

De auto krasvrij

Zijn de koplampen van de auto in de loop van de jaren wat dof geworden en schijnen ze minder fel. Doe er dan wat tandpasta op en wrijf zachtjes uit en ze zullen
weer schijnen als nooit tevoren. U kunt er zelfs kleine oppervlakkige krasjes mee
verwijderen. Pas hier wel mee op, want u kunt natuurlijk gemakkelijk de lak beschadigen als u te diep en te hard wrijft.

Witte gympen en muggenbeten

Goed nieuws voor wie graag witte gympen draagt, want tandpasta helpt de gympen wit houden. Smeer de vuile delen met een vochtige doek en tandpasta in en
het vuil is weg voor u er erg in heeft. En voor wie last heeft van muggenbeten is er
ook goed nieuws. Niets geen dure middeltjes, gewoon een klein beetje tandpasta
op de bult en de jeuk wordt direct minder.
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OVER DE DAGTOCHTEN EN DE 80+-MIDDAGREISJES

Als gevolg van de coronacrisis zullen geplande reisjes voorlopig komen te vervallen, helaas. Er zijn mensen, die zich alweer verheugd hadden op een dagtocht,
maar lang niet iedereen durft zich nog aan uitstapjes te wagen. Volgens de in mei
genomen versoepelende maatregelen van de regering zouden mensen weer onder
bepaalde voorwaarden, o.a. met het dragen van mondkapjes, in touringcars mogen reizen. Buiten dat er logischerwijs veel mensen terughoudend zijn om zich op
te geven voor reisjes en er onvoldoende deelname zal zijn om dagtochten door te
laten gaan, hebben wij als Reiscommissie, samen met het bestuur van SSCC, besloten om voorlopig af te zien van dagtochten. Naast eventuele risico’s zou een uitstapje ook minder spontaan verlopen zolang er aan bepaalde veiligheidseisen voldaan moet worden.
Ook de 80+-middagreisjes zullen in ieder geval deze zomer – en mogelijk de rest
van het jaar – niet kunnen plaatsvinden, aangezien de busjes van Klaartje niet, tot
nauwelijks, rijden. Soms rijden ze enkel en alleen om één persoon naar en van een
noodzakelijke bestemming te vervoeren.
Wij vinden dit vanzelfsprekend heel spijtig voor al degenen, die aan wat afleiding
toe zijn. Wij willen ons daarom gaan beraden op alternatieven, zoals kleinschalige
activiteiten in de buurt.
Wij wensen eenieder van u een zomer met mooi weer toe, en vooral een goede
gezondheid.
Namens de reiscommissie,
Virginie Vermeulen
DE KIJKER JULI 2020

21

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

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

GEZELLIG UITJE

HIGH TEA OP ZORGBOERDERIJ “DE WITTE SCHUUR”

Op de woensdagen 15, 22 en 29 juli zal het mogelijk zijn om in de buitenlucht
van een high tea gebruik te maken bij Zorgboerderij “De Witte Schuur”. Hierbij
wordt rekening gehouden met 1,5 meter onderlinge afstand. Per keer kunnen
maximaal 10 personen deelnemen.
Naast koffie en thee worden geserveerd: appeltaartjes, brownies, worteltaartjes,
lemon bars, vers fruit, hartige taartjes, saucijzenbroodjes en mini zalm sandwiches.
Locatie:
Aanvang:
Aanmelden:

Kosten:

Prijsseweg 16, Culemborg
14.30 uur. N.B.: u dient zelf voor vervoer te zorgen.
bij Virginie Vermeulen, tel. 06-39142217, maar bij voorkeur per
e-mail: virginievermeulen@hotmail.com;
U kunt uw voorkeur voor een datum kenbaar maken en met wie
u wilt gaan; in overleg zal worden bekeken op welke datum
u van deze high tea gebruik kunt maken;
€ 19.95, over te maken op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.
Vol = vol, dus u kunt betalen als u zeker bent van een plaats.

N.B. Bij slecht weer wordt de middag geannuleerd en- zo wenselijk en mogelijknaar een andere datum verplaatst.
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FEESTJE?

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

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

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.

C O S T E R W E G 8 | 41 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

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

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN

GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN KANEEL (MAX, Publicatiedatum: 22-11-2019)
Kaneel is lekker door de appeltaart, maar wist u dat deze van oorsprong Aziatische specerij daarnaast nog allerlei gezondheidsvoordelen heeft? Wij zetten de
voordelen voor u op een rij.

Kaneel (en kaneelolie) remt de groei van schimmels en bacteriën

Het hoofdbestanddeel van kaneel is kaneelaldehyde. Dit geeft kaneel niet alleen
de bekende smaak en geur, maar remt ook de groei van bepaalde schimmels en
bacteriën. Zo kan het eten van kaneel bijvoorbeeld helpen bij de behandeling
van de schimmelziekte Candida.

Kaneel werkt ontstekingsremmend

Kaneel zit vol met polyfenolen. Dit zijn antioxidanten die uw lichaam beschermen tegen bacteriën en infecties die ontstekingen veroorzaken. Kaneel helpt
zelfs beschadigde cellen herstellen en kan ook verlichtend werken bij jeuk.

Kaneel helpt tegen een slechte adem

Een slechte adem ontstaat in veel gevallen doordat de bacteriën in uw mond uit
balans zijn. Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks gorgelen met een mengsel
van water, kaneel en honing de slechte bacteriën uit uw mond kan houden. Ook
dit heeft te maken met de antibacteriële werking van de specerij.

Kaneel verkleint het risico op hart- en vaatziekten

Uit onderzoek blijkt dat kaneel cholesterol kan verlagen. 120 milligram per dag
maakt al verschil. Verder verlaagt kaneel de bloeddruk en is aangetoond dat het
positieve effecten heeft op mensen met diabetes type 2. Dit komt omdat het
zorgt dat de bloedglucosewaarden dalen.

Kaneel helpt de spijsvertering

Als laatste stimuleert kaneel de doorbloeding van het spijsverteringsstelsel. Ook
maakt uw lichaam meer spijsverteringssappen aan wanneer u regelmatig kaneel
eet. Deze sappen helpen bij het verteren van moeilijk verteerbaar eten en gaan
brandend maagzuur tegen.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde 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

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

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

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

RIJBEWIJSKEURING 75+
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURINGEN
Op de vrijdagen: 10+24 juli, 07+21 aug. 11+25 sept.,
09+23 okt., 06+20 nov. en 04+18 dec. 2020 (onder voorbehoud wegens Corona)
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 nieuw 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).
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BRADAAL
wonen & slapen

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

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

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

