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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!



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2020 5 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Het bestuur van Senioren Collectief heeft na de Corona shutdown de reguliere  
bestuursvergaderingen weer opgepakt. Wij zijn aan het bekijken wanneer en waar, 
rekening houdend met de dan heersende maatregelen betreffende Covid 19, de 
Seniorendag en het Senioren Event zouden kunnen plaatsvinden.   
Wij willen sowieso uitgaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. 
 
De Culemborgse Seniorendag in het Stadhuis op de Markt in de eerste week van 
oktober gaat sowieso niet door. De oorzaak ligt niet direct aan de beperkingen 
door de Corona maatregelen, maar in het feit dat deze dag vorig jaar zo druk  
bezocht is geweest dat de locatie “Het Stadhuis” te klein is geworden. Al vanaf  
januari is het organiserend comité, bestaande uit ElkWelzijn, KBO-PCOB en  
Senioren Collectief op zoek naar een andere locatie en invulling. Eerst leek dit  
gelukt te zijn, maar dan kon dit evenement pas eind februari plaats vinden. Door 
de Corona pandemie kwam er voor dit plan een streep door de rekening. Het  
comité heeft echter wel besloten eind februari aan te houden en is inmiddels  
drukdoende om een locatie en invulling van deze dag, eind februari, te bestem- 
pelen.  
Het Senioren Event is de eerste twee jaar gehouden op eind november. Door het 
destijds verbouwen en later zelfs sluiten van het ‘Event Center’ is de datum tijdelijk 
verschoven geweest naar begin van het jaar. Wij willen kijken of we dit jaar toch 
eind november weer kunnen gaan aanhouden. Let wel, alleen als het samenzijn 
verantwoord is en we ons kunnen houden aan de dan geldende Corona maat- 
regelen. Wij opteren met name voor november, omdat wij als senioren lange tijd 
binnen hebben gezeten, uitjes niet zijn doorgegaan, vakanties moesten worden 
aangepast of zelfs moesten worden geannuleerd. Het bestuur wil daarom dit  
memorabele jaar graag afsluiten met een letterlijk en figuurlijk gezellig uitje in  
eigen land. Wij hebben als alternatief voor al die gemiste activiteiten buitenshuis 
als thema gekozen: “Muzikale rondreis door Nederland”. We gaan dit evenement 
voorbereiden en op de plank leggen. Als de tijd ervoor geschikt is halen we het  
tevoorschijn en wordt het gaar gekookt voor consumptie. Mocht blijken dat eind 
november toch niet verantwoord is, dan schuiven wij het door naar 2021. We  
houden u op de hoogte. 
 
Het bestuur wenst u een mooi begin van de nazomer en hopelijk tot ziens. Niet  
alleen omdat het Senioren Event en de Seniorendag dan kunnen doorgaan, maar 
ook omdat er stabiliteit is gekomen in de beheersing van het Covid 19 virus. 
 

namens het Bestuur, Hennie Smidt, voorzitter 



Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.  

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. 

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 verko-
per in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er, 
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.! 
 

BARTJES 
KRINGLOOPCENTRUM 

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u 
 

Zaterdag  : 10.00 – 13.00 u 
 

Telefoon   : 0345  – 517680 

Vrijwilliger bij SSV:  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding! 
 

KLAARTJE 
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Ma. 08.00 – 12.00 uur 
t/m 13.00 – 18.00 uur 
Zo. 19.00 – 22.00 uur 

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt! 
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COMMISSIE TOEKOMST ZORG THUISWONENDE OUDEREN: ‘BOUWEN,  
DIGITALISEREN, SAMENWERKEN, LEREN VAN CORONACRISIS!’ 
Nieuwsbericht 30-06-2020  
 
Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de  
toekomst op peil te houden is het nodig nú te  
investeren in geschikte woningen, in digitalisering 
van dagelijks leven en zorg en in lokale en regio-
nale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat 
schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswo-
nende ouderen in het advies 'Oud en zelfstandig in 
2030. Aangepast REISadvies', dat commissievoorzitter Wouter Bos vandaag  
aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS. De eerste versie van haar advies 
publiceerde de commissie afgelopen januari. Zij nodigde geïnteresseerden uit te 
reageren; 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Behalve de ontvan-
gen suggesties en commentaren heeft de commissie in de vandaag verschenen  
definitieve versie ook haar ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de 
coronacrisis verwerkt. De commissie formuleert in haar advies veertig aanbevelin-
gen die zij toetst aan de vier principes van de REIS: 
Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te 
voeren? 
Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, 
zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals? 
Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een  
integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg? 
Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschil-
lende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals? 
 
VEEL VAN DE AANBEVELINGEN ZIJN TERUG TE VOEREN TOT VIER CENTRALE  
ADVIEZEN.  
Het eerste is: ga (ver)bouwen!  
De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen  
(blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woon-
vormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplos-
sing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd 
en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor  
ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt 
 
 



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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Het tweede advies is: ga digitaal! Digitaliseren.  
Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en onder-
steuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf 
zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dage-
lijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden 
tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van 
schaarse zorgverleners. 
Het derde advies is: werk samen! Samenwerken.  
We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met 
schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen 
inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan 
keuzevrijheid en concurrentie. 
Het vierde advies luidt: leer van de coronacrisis en behoud het goede.  
De coronacrisis heeft ons behalve verlies en verdriet, ook goeds gebracht. In zorg 
en ondersteuning hebben gebruik van digitale technologieën, samenwerking, regie 
en gegevensuitwisseling een enorme impuls gekregen. Laat dat allemaal niet  
verdwijnen als de crisis verminderd of verdwenen is, maar behoud het goede en 
koester het momentum. 

 
 
CULEMBORG              START NETWERK SAMENHANGENDE OUDERENZORG  
 
GGD Gelderland Zuid heeft het initiatief genomen  
om samen met lokale zorg- en welzijnspartners de  
handen ineen te slaan in een netwerk samen- 
hangende ouderenzorg in Culemborg.  
Mura Zorgadvies ondersteunt het netwerk door de 
organisatie van een aantal inhoudelijke werkbijeenkomsten.  Tijdens deze  
bijeenkomsten wordt gewerkt aan het beschrijven van een gezamenlijke visie en het 
maken van een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg in  
Culemborg. Met als doel ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk, voorzien 
van juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen.  
 
Senioren Collectief is, als onafhankelijke organisatie, benaderd om de 65-plussers 
van Culemborg hierin te vertegenwoordigen. We houden u op de hoogte van deze 
ontwikkeling. 

 
Hennie Smidt, voorzitter SSCC 
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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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IN PLAATS VAN REIZEN:                               HIGH TEA  IN DE WITTE SCHUUR 
 
Ieder jaar organiseerden we een 
aantal reisjes. Helaas gooide  
Corona dit jaar roet in het eten. 
De reisjes gingen niet door. Er 
werd een alternatief plan gezocht 
en dat werd gevonden in een high 
tea party bij zorgboerderij ‘De 
Witte Schuur’. Dit was een goed 
idee, want er werd genoten van 
dit aanbod en heerlijk nagepraat over de reisjes die men al genoten had in voor-
gaande jaren. 
 
VERHALENTAFELS                 VOOR OUDERE INWONERS VAN CULEMBORG 
 
In november 2020 start de ‘Stichting Levende Verhalen 
Culemborg’ weer een nieuwe cyclus van verhalentafel-
bijeenkomsten. Vorig winterseizoen hebben veertig  
Culemborgers deelgenomen aan de verhalentafels over 
hun schooltijd. Een paar reacties van deelnemers: 
“ik kijk iedere week uit naar de bijeenkomst” 
“het is zo leuk om herinneringen uit te wisselen” 
“de verhalen van de anderen roepen weer herinneringen 
bij mij op” 
Het thema van komend seizoen is “hoe wij opgroeiden”. We gaan met elkaar  
herinneringen aan vroeger ophalen en verhalen delen, hoe we van kind stapsgewijs 
volwassen werden en een eigen plekje in de maatschappij wisten in te nemen. 
Een verhalentafel bestaat uit zes tafelgesprekken van telkens twee uur. De gesprek-
ken hebben plaats in kleine groepen. We starten november 2020 en ronden af in 
maart 2021. 
De groepen komen bij elkaar op diverse locaties in Culemborg. Er is altijd wel een 
verhalentafel bij u in de buurt. Op alle locaties worden maatregelen genomen om 
het risico op Corona besmetting te minimaliseren. 
 
U kunt informatie vragen en/of u aanmelden via e-mail: 
levendeverhalen@gmail.com of tel. 06-44639593 
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“Hoe bracht u vroeger samen met vrienden de tijd door?” “Welke hobby’s had u?  
Waar gingen jullie vroeger heen op vakantie? Wat zouden jongeren doen als ze 
geen telefoon hadden?”  
Dit zijn enkele vragen die aan bod kunnen komen in het project dat Stichting  
Present West-Betuwe heeft opgezet, om betekenisvolle contacten tussen ouderen 
en jongeren te laten ontstaan. Twee keer per week gaan vaste koppels op een  
afgesproken tijdstip telefonisch met elkaar in gesprek, over thema’s die beide  
leeftijdsgroepen aangaan. Een belcyclus zal zes tot acht weken duren en dat is lang  
genoeg om een meer dan oppervlakkig contact op te bouwen. Voor belangstellen-
den wordt het project na afloop desgewenst afgesloten met een live ontmoeting  
tussen alle deelnemers. Bent u iemand die het leuk en verrijkend vindt om met 
jonge mensen van gedachten te wisselen? Bent u iemand die mee zou willen doen 
of kent u iemand van wie u denkt dat hij of zij dit zou waarderen en die u hierop 
attent kunt maken? Neem dan contact op met: 
Josette Jansen, coördinator van Stichting Present West-Betuwe: 

josette@presentwestbetuwe.nl  
telefoon: 06-15180090 /06-22082958 

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

Een financiële bijdrage
Hee� u de pensioengerech�gde lee�ijd (AOW en klein pensioen) en hee� u 
weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een 
bijdrage van de Doe Mee(r) regeling.

Ouderen met een ne�o inkomen tot €1.302,68 (alleenstaand) en €1.767,57 
(echtpaar/samenwonend) komen in aanmerking voor de regeling. 
Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-

Waarvoor

Regeling aanvragen

Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal ac�ef zijn, maar daar nu om 
financiële redenen vanaf moeten zien.
U kunt dan denken aan georganiseerde of individuele ac�viteiten buitenshuis, 
maar ook aan kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
De regeling kan ook gebruikt worden voor maal�jden of een kopje koffie of 
thee buiten de deur.

U kunt uw verzoek indienen via een van onderstaande medewerkers van 
ElkWelzijn.

“Ik zou wel een computercursus willen 
volgen, zodat ik met mijn kleinkinderen 

kan mailen.”
“Het koor waar ik lid van ben gaat 

binnenkort een dagje uit. Ik zou graag 
mee gaan, maar het is te duur voor mij.”
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RTGRTG
Reclame

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2020

Pascalweg 5-03 4104 BE Culemborg Tel. 0345 - 530303
WWW.RTG.NL - INFO@RTG.NL

EIGEN UITGAVES
MARKETING ADVIES
ZAKELIJK DRUKWERK
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

RECLAMEDRUKWERK
RECLAMEMATERIALEN

GRAFISCHE VORMGEVING
WEBDESIGN en -ONDERHOUD
ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Het was zaterdag en heel mooi weer. Ik zou weer even naar mijn alleenstaande 
vriendin gaan, die al sinds januari in de lappenmand zit. Door Corona kwamen  
onderzoeken en behandeling op de lange baan, waardoor zij nog niet veel buiten 
was geweest. Rond drie uur was ik bij haar en na een kopje stelde ik voor om even 
met de auto rond te gaan rijden en ergens wat te drinken. Dit wilde ze graag, want 
even in een andere omgeving was zeer welkom. Het was druk op de weg met  
fietsers, wandelaars, wielrenners en motoren, maar op de rustige weggetjes door 
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was dat ze haar buurvrouw even ging vragen. De buurvrouw had in haar ziekte- 
periode heel veel voor haar gedaan, maar was nu zelf beperkt door een opspe-
lende oude kwaal, waardoor ze veel pijn had. Buurvrouw wilde graag even wat af-
leiding, maar was niet ‘gekleed’. “Geen probleem, gewoon komen” zeiden we. We 
hebben heerlijk gegeten en gezellig gebabbeld. Toen ik weer naar huis wilde gaan, 
zei buurvrouw: “Wacht even!” en kwam terug met een prachtige bos bloemen. 
Deze had ze voor iemand anders gekocht, maar vond dat ik die nu verdiende. Toen 
ik naar huis reed had ik een tevreden en voldaan gevoel. Ik had een fijne en gezel-
lige middag gehad en ik niet alleen, dat was inmiddels wel duidelijk geworden. Ik 
raad eenieder die in de gelegenheid is aan om op een gewone middag eens naar 
dit museum in Ommeren te gaan. Het ligt aan de N320. Het is pretentieloos, gezel-
lig, maar ook interessant en kost maar € 5,00 entree en de koffie € 1,50. Waar vind 
je dit nog. Gewoon doen! 
 

HS 



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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Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg. Tel. 0345 650310.          
 email: info@vuwestbetuwe.nl; 
 
Zie voor uitgebreidere informatie de website: www.vuwestbetuwe.nl 
 
 
CURSUSSEN CATEGORIE BEWEGING 
o Hatha yoga: Docent Jolanda Verburg vanaf eind augustus in Culemborg 
o Werelddans: start begin september op de maandagochtend 
 
CURSUSSEN - CATEGORIE CREATIEF EN CULINAIR 
o Figuratief tekenen en schilderen. Staat op het programma in Tiel 
o Tekenen met je rechterhersenhelft: wegens groot succes weer in Culemborg 
o Cursus fotografie. Docent Arjan van der Beek    
o Koken in kookatelier in Geldermalsen. Docent Trea Verlangen: inspirerende les-

sen over indisch- en arabisch koken, pasta, tapas en kroketten.  
o Schrijven van je eigen boek. Docent Esther van Boekel neemt je mee in deze 

ontdekkingstocht. 
 

CURSUSSEN MENS & MAATSCHAPPIJ 
o Filosofie. Start 1 september in Culemborg. 
 
CURSUSSEN - CATEGORIE TALEN 
o Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Russisch. In Culemborg, Geldermalen en 

Tiel, maar ook online.  
o Leeskring: Nederlandse taal gaat in het najaar weer van start.  
 
N.B. Start cursussen onder voorbehoud Corona. 
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ZO GA JE OM MET PROFESSIONELE HULP IN HUIS  
Bron: pggm&co 
 
Als mantelzorger krijg je vaak te maken met extra hulp in 
huis. De ene professionele hulp vind je meteen aardig en bij 
de ander duurt dat langer. De persoon voor wie je zorgt 
moet ook wennen. Hoe ga je daarmee om? En wat doe je als de hulp in huis dingen 
anders doet dan jij? Wij geven je drie tips.   
Tip 1. Geef aan wat jij nodig hebt 
Soms vindt de persoon voor wie je zorgt het lastig als er professionele hulp in huis 
komt en voor hem/haar zorgt. Dan heb je wel een hele grote taak als mantel- 
zorger. Ga hierover in gesprek met de persoon voor wie je zorgt. Vertel in dat  
gesprek wat jij nodig hebt om goede zorg te geven. 
Tip 2. Ga apart in gesprek met de thuiszorgmedewerker 
Vraag aan de thuiszorgmedewerker of je hem of haar apart kunt spreken. De  
thuiszorgmedewerker wil er samen met jou alles aan doen om het beste van de  
situatie te maken. Samen zorgen jullie voor de ander. Tijdens het gesprek vertel je 
wat wel en niet goed gaat. En je vertelt wat jij denkt dat de persoon voor wie je 
zorgt nodig heeft. Vergeet jezelf niet in het gesprek. Geef eerlijk aan wat jij nodig 
hebt als mantelzorger. Geef je grenzen aan. Thuiszorgmedewerkers mogen je  
medische handelingen leren. Dat is helemaal niet erg. Je hoeft verplegende/ver-
zorgende taken niet uit te voeren. 
Tip 3. Denk na over veranderingen door de extra mantelzorg hulp 
Als er hulp in huis komt, dan gaan dingen soms anders dan jij gewend bent. De 
schoonmaak doet ze op een andere manier. En misschien vind jij dat helemaal niet 
leuk. Maak jij je hier druk of zorgen over? Stel jezelf dan deze drie vragen en geef 
eerlijk antwoord: 
- Doet de thuiszorgmedewerker het anders of fout? 
- Hoe vind ik het echt als iets anders wordt gedaan? 
- Hoeveel tijd bespaar ik, nu de was voor mij wordt gedaan? 
Als je deze vragen hebt beantwoord, stel je jezelf nog een bonusvraag  
- Is het logisch om me hier druk over te maken? 
Zo ja, ga dan in gesprek met de thuiszorgmedewerker. Vertel eerlijk hoe jullie de 
dingen graag zien. En vergeet niet dat iedereen dingen anders doet. Zoek dus  
samen naar een oplossing.  
 
Voor mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij: 
Steunpunt Mantelzorg/ElkWelzijn: Caroline van der Meulen tel: 06-83525112  
of stuur een e-mail naar cvandermeulen@elkwelzijn.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

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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DENKT U DAT IEMAND DRINGEND PSYCHISCHE HULP NODIG HEEFT? 
Gemeente Culemborg,  (0345) 477 700   info@culemborg.nl 
 
Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet 
kan/gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel 
dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid. 
Wat gebeurt er met uw melding? 
Het MBZ voert een verkennend onderzoek uit en geeft advies aan de gemeente. 
Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als uit het onderzoek blijkt dat een in- 
woner verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, vraagt de gemeente 
deze zorg aan bij de Officier van Justitie. De uiteindelijke zorg wordt geleverd door 
een GGZ-aanbieder in combinatie met lokale (zorg)partners. Als er geen verplichte 
zorg nodig is, bekijkt het MBZ welke andere hulp mogelijk is voor de betreffende 
inwoner.  
 
Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt? 
In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte  
psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring 
van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de 
verplichte zorg een besluit nemen voor een crisismaatregel. 
 
Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek? 
Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u 
van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het 
niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de  
officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van 
de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.  
 
Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene? 
Verplichte zorg kan worden ingezet als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel 
toebrengt als gevolg van psychische problemen. En als vrijwillige hulp geen op- 
lossing biedt. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwes-
tie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg 
kan in een instelling of thuis plaatsvinden. Betrokkene heeft recht op hulp van een 
vertrouwenspersoon. 
 
Waar kunt u melding doen? 
U kunt een melding doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD  
Gelderland-Zuid (tel. 088 1447144) 
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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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HET WASKNIJPERVERHAAL                                                  DOOR RICHTE LOMMERT 
 

Het is 1947, ik ben 17 jaar, zit in de 4e klas van de H.B.S en krijg 25 cent zakgeld 
per week. Een bioscoopkaartje kostte gemiddeld 15 cent. Om met een meisje uit 
te gaan had je dus minimaal 30 cent nodig, want in die tijd gold nog de onge-
schreven wet “Waar broeken zijn, betalen geen rokken”. Om het meisje extra te 
verwennen met een ijscoupe van tien cent bij Heck, vroeg dat dus nog extra  
financiële offers. Een constant financieringstekort was dan ook meer regel dan 
uitzondering. 
Nu had ik in die tijd een oom die aandeelhouder was van een wasknijper fabriek. 
Hij onderkende mijn verkooptalenten en stelde mij in de gelegenheid om was-
knijpers in Amsterdam te verkopen. Ik accepteerde zijn aanbod en verkocht aan 
kruideniers, drogisten en galanteriezaken bijna overal een doos. Aan elke doos 
verdiende ik 50 cent. Zaterdags huurde ik een bakfiets en mijn broertje (14) ging 
ze dan, samen met zijn vriendjes voor 10 cent per doos bezorgen. 
De wasknijperverkoop viel natuurlijk op bij mijn goede vrienden Walter en Fred, 
die ook wel wat extra wilden verdienen. Ik stelde voor om huis aan huis de was-
knijpers aan te bieden en te verkopen. De oorlog was pas twee jaar geleden  
afgelopen en aan veel artikelen was een tekort. En zo togen wij dus met z’n 
drieën naar de Amsterdamse Afrikaner buurt, een “betere arbeidersbuurt”, ieder 
met een doos van 50 kaarten op de bagagedrager. Na een dik uur was mijn doos 
van 50 kaarten leeg maar Walter en Fred hadden maar een paar kaartjes ver-
kocht. “De mensen hadden ze niet nodig” was hun argumentatie. Waarom lukte 
het mij wel? We hebben onze gesprekken geëvalueerd en ontdekten het vol-
gende: Fred en Walter belden aan en vroegen; “Mevrouw wilt u wasknijpers ko-
pen”? of “Mevrouw heeft u wasknijpers nodig?” Het antwoord was bijna altijd 
“Nee hoor”. Ik deed het heel anders. Wanneer na mijn aanbellen de deur, 
meestal door een struise volksvrouw, werd opengedaan begon ik mijn verkoop-
gesprek: “Dag mevrouw, ik ben (onverstaanbaar gemompel) mag ik u wat 
 vragen?” Aangezien een mens het altijd fijn vindt als hem/haar naar een mening 
wordt gevraagd, was het antwoord vrijwel altijd positief. Daarna volgde dan mijn 
vraag: “Mevrouw, komt u ‘s maandags bij het ophangen van de schone was wel 
eens wasknijpers te kort?”. Het antwoord was vrijwel altijd: “Natuurlijk, bijna  
altijd”. De verkoop was verder eenvoudig: “Mevrouw daar heb ik de oplossing 
voor, een kaartje van 15 wasknijpers van gestoomd beukenhout, een roestvrije 
zevenslagsveer en een lijngat. Het kaartje kost 50 cent maar vandaag kan ik ze 
aanbieden 2 kaartjes voor 95 cent, Wilt u 1 of 2 kaartjes?” Vrijwel iedereen kocht 
1 of 2 kaartjes. Dit verkoopgesprek, zomaar bedacht door een 17-jarige puber in 
1947, wordt tot vandaag in alle leerboeken aangehaald als voorbeeld van een 
goed verkoopgesprek. 



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

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!



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2020 27 
 

 
LEVENSVERHAAL CULEMBORG                         ZOEKT NIEUWE VERTELLERS! 
 
Door uw verhaal te vertellen en op te laten schrijven, kijkt 
u terug op uw leven. Een blik op wie u nu bent en de weg 
waarlangs u bent gegaan.  Daarmee geeft u uw ervaringen 
een plek en kunt u ze vervolgens delen met familie en 
vrienden. U zult zien dat uw verhaal uniek is en de moeite 
waard om verteld te worden. 
 
Een vrijwilliger, die daarvoor een training heeft gevolgd, 
komt gedurende een half jaar een keer per week naar u toe. Deze persoon  
luistert naar uw verhaal en schrijft het op. Het blijft wel úw verhaal: ú bepaalt 
wat erin komt. 

‘IK ZOU ER WEL EEN BOEK OVER KUNNEN SCHRIJVEN’ 
Zo ontstaat een boek dat wordt aangevuld met foto’s en documenten, die u  
belangrijk vindt. Het eerste exemplaar van uw levensverhaal is gratis. 
Voor informatie /aanmelden: levendeverhalen@gmail.com of tel. 06-44639593. 
 
 
PIANO BUITEN FESTIVAL                                     OP ZONDAG 13 SEPTEMBER 
 
In overleg met de gemeente en fondsen wordt door 
Stichting ‘PRO PIANO’ ook dit jaar het ‘PIANO BUITEN 
FESTIVAl’ georganiseerd op 13 september van 13.00- 
17.30 u. Er zijn steeds concerten van 30 minuten met een pauze/looppauze’ van 
15 minuten voor een wandelingetje of het pakken van een terrasje. De ‘Bespeel-
mij-piano’ komt weer op de markt te staan. 
 



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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RIJBEWIJSKEURING 75+  
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)   
 
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING  
+ RIJBEWIJSKEURINGEN  
Vrijdag: 04+25 sept., 09+23 okt., 06+20 nov., 04+18 dec. 2020 
en op 08+22 jan., 05+19 febr., 05+19 maart, 09+23 april en 07+ 21 mei 2021. 
 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-16.00 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 medi-
sche 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  
- Contant geld + uw bankpas (voor betaling aan keuringsarts) 
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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


