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reparatie
onderhoud
verkoop

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

1,5 meter

A.VAN DIEMENSTRAAT18 b  CULEMBORG
TELEFOON (0345)53 01 46  WWW.FAMILYFIT.NL
Lezers van De Kijker kunnen voor € 10,00 per maand 2 x per week sporten op;
maandag, woensdag en vrijdag om 11.30 uur
dinsdag om 11.00 uur
Reserveren via www.familyfit-online.nl/online-reserveren

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

VAN DE VOORZITTER
We gaan alweer de maand december in. Het jaar
2020 zit er bijna op. Een memorabel jaar. Een jaar
dat de geschiedenisboeken in zal gaan. Een jaar
waarin een virus een pandemie heeft veroorzaakt
en wereldwijd het totale leven heeft beheerst. Een
jaar met al zijn hindernissen, letterlijk en figuurlijk
afstand nemen, met besmettingen, ziektes en
verdriet, maar ook met hoop en liefde. Een jaar
waarin we hebben geleefd in een rollercoaster van
emoties. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier,
maar zeker is dat we allemaal moeite hebben
gehad te aanvaarden beperkt te zijn in onze mogelijkheden.
Feestdagen zullen anders worden gevierd dan we gewoon zijn, maar ondanks alles
wil ik toch iedereen een goede maand december toewensen en een naar wens
verlopende jaarwisseling. Ik begrijp dat dit door iedereen anders zal worden
ervaren, maar laten we niet te veel stil staan bij wat niet kan, maar koesteren wat
wél kan. De December maand is ook een maand waarin overleden dierbaren het
sterkst worden gemist. Ik hoop van harte dat er troost kan worden gevonden in
fijne herinneringen aan hen die er niet meer zijn. Fijne herinneringen die kostbaar
zijn en waar niemand aan kan komen. Ik hoop ook dat we het jaar kunnen afsluiten
met hoop. Hoop dat we ons normale leven weer kunnen oppakken. Kunnen doen
wat in onze mogelijkheden ligt, vrienden en bekenden ontmoeten en er op
uitgaan.
Ik kan u wel melden dat wij weer een mooie show op de plank hebben liggen.
In 2021 halen we deze uit de koelkast, zodra de Corona maatregelen ons dat
toelaten. Het wordt een mooie “muzikale rondreis door Nederland”. Een show,
die gemaakt is als compensatie voor de gemiste gezellige uitjes en vakantie in
2020. Ik zie ernaar uit om u tijdens deze reis in het DS-eventcenter te mogen begroeten. De datum staat nog niet vast maar hopelijk wordt het eind februari.
Voor de komende dagen, waarin het Covid virus waarschijnlijk nog steeds ons
dagelijks leven beheerst, wens ik iedereen toe dat er een klein zonnetje doorbreekt op grijze dagen. Ik wens u sowieso in alle opzichten veel zon toe voor de
komende tijd.
Hennie Smidt, voorzitter
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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

In de media wordt steeds meer aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder
ouderen en het gebrek aan beweging. Ik ben bang dat dit alleen maar erger wordt.
Neem nou het volgende: in onze jeugd liep iedereen zomaar via de achter- of
voordeur binnen. Wilde je iemand wat vragen dan sprong je op de fiets en ging er
even heen. Wat zijn de tijden dan toch veranderd. Neem nou heden ten dage.
Visite komt alleen op afspraak. Zomaar binnenlopen is er niet meer bij. Op visite
gaan, daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor.
We videobellen, appen of chatten of hoe het allemaal ook mag heten. De zorginstanties maken zich druk om eenzaamheid bij ouderen. De ontwikkelingen in de
sociale media zorgen er wel voor dat we straks alleen nog maar naar een vierkant
scherm kijken. Geen persoonlijke contacten meer. Ook niet in de zorg, digitale
systemen worden ontwikkeld om met zo weinig mogelijk menskracht de ouderen
gepaste zorg te bieden.
Terwijl ik dit schrijf denk ik weer aan een mevrouw die huishoudelijke hulp kreeg.
Als de hulp moest komen, dekte zij de tafel met haar mooiste servies en lekkere
dingen. Ze vond het belangrijker eens met iemand aan de tafel te zitten dan dat er
stof werd afgenomen. “Het stof blijft wel liggen, maar gezelligheid en persoonlijke
aandacht kan niemand mij geven als ik alleen ben” was haar reactie.
Ook bewegen is een onderwerp van deze tijd. Wij ouderen moeten veel bewegen,
aldus de medische wetenschap, maar de digitale wetenschap laat ons steeds minder bewegen. Alle lampen in de kamer komen op een timer te staan. Opstaan om
de gordijnen dicht te doen? Nee, ook daar hebben we een systeem voor. ’s Avonds
hoeven we straks alleen nog maar te zitten.
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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

vervolg pag. 07: UIT HET LEVEN GEGREPEN

Alleen onze vingers mogen nog wat doen, want we moeten wel op de afstandsbediening een knopje indrukken. Ach nee, dat is ook alweer ouderwets.
Je hoeft alleen nog maar je stem te gebruiken, want als je Google aanroept dan
wordt het gedaan. Alleen onze stem is straks nog belangrijk.
Onze stem, die wij als ouderen dan maar in de strijd moeten gooien. Een stem, die
de jeugd wijst op het belang van persoonlijk
contact. Niet via een telefoon of I-pad
communiceren, maar gewoon praten en
naar mensen toegaan. Thuis aan tafel een
spelletje met elkaar doen. Niet alleen met je
schermpje op de bank.
Gaat door deze Corona pandemie alles sneller veranderen? Gaan de kinderen in de
toekomst alleen nog maar online les krijgen? Gaan we familie en vrienden alleen
nog maar vanaf een schermpje spreken? Dan is eenzaamheid schering en inslag.
En niet alleen bij de ouderen maar ook bij de jeugd. Laten wij blij zijn dat wij andere tijden hebben gekend en dit nog heel lang koesteren. Laten we nog lang bij
elkaar op visite gaan. Alleen wijzelf kunnen zorgen dat we niet vereenzamen. Wij
samen met die ander.
HS

HET SINTERKLAASFEEST

DOOR RICHTE LOMMERT

NEE, NEE, NEE, dit verhaaltje gaat niet over de
zwartepietendiscussie maar over het leukste en ook
uniekste kinderfeest in de wereld. Het is een herinnering aan een feest dat zeker 80% van de lezers
van De Kijker minimaal driemaal hebben gevierd:
éénmaal als kind, éénmaal als organiserende ouders
en éénmaal als toekijkende- en kadootjes gevende
opa/oma.
Ik herinner mij nog goed de eerste keer, dat ik door
mijn ouders op het verkeerde been werd gezet,
(lees) glashard werd voorgelogen. Mijn moeder vertelde mij van een goede Sinterklaas, die met zijn
knecht, Zwarte Piet, aan kindertjes die zoet waren
geweest, cadeautjes kwam brengen.
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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

vervolg pag.09: SINTERKLAASFEEST

Ik moest dan de sinterklaasliedjes zingen en dan zou zwarte Piet door de
schoorsteen komen en iets in mijn schoen doen. Dus zong ik iedere avond alle
liedjes die ik kende voor de grote salamanderkachel met de ingezakte waterketel.
De volgende morgen lag er dan een chocolade kikker of een ander chocolade beest
in mijn schoen.
Mijn volgende herinnering is als achtjarige aan de intocht in Amsterdam. Ik twijfelde al een beetje aan de waarheid over het bestaan, maar toen ik al die mensen
zag die op de route stonden, en de burgemeester die de Sint verwelkomde, moest
het toch wel waar zijn. Mijn moeder en ik stonden op het Rokin en daar kwam
Sinterklaas, gezeten op een wit paard. Naast het paard liep een Zwarte Piet met
een zak over zijn schouder en een roe (een takkenbosje) in zijn hand. Toevallig had
ik iets gehoord over de goede bisschop uit Madrid. Ik zag een kruis op zijn mooie
mijter en riep ter plekke ontsteld uit: “Mam, de sint is Rooms!”, waarop zij glashard reageerde: “Nee jongen, deze bisschop is gereformeerd.”
Dan komt de waarheid en vervagen de herinneringen. Maar dan zijn we 25-30 jaar
later en ben ikzelf de misleider, oftewel de grote leugenaar.
De grote salamander is een oliestookhaard geworden waar op een bepaald
moment 4 paar kinderschoentjes voor stonden, die ook weer gevuld werden met
dezelfde soort kikkers als 25-30 geleden. De leukste herinneringen stammen uit de
volwassen tijd, wanneer de kinderen groot zijn en met aanhang pakjesavond
komen vieren in het ouderlijk huis. Eerst worden er lootjes getrokken, surprises
bedacht en in elkaar geknutseld. Met mooie gedichten worden de gekste cadeautjes dan uitgepakt.
De laatste keer dat veel oudere
mensen het sinterklaasfeest vieren
is als meelevende en cadeautjes
gevende grootouders. In een soort
trance kijken opa en oma naar de
kleinkinderen, die vol verwachting
naar de goed gevulde zak van Sinterklaas kijken en nog geloven dat deze
uit Spanje door de goedheiligman is
meegebracht. En daarmee is de
cirkel rond.
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“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.”
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
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.

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

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN
Publicatie Max, 24 augustus 2020

OVER AZIJN GESPROKEN

Azijn kent veel verschijningsvormen, maar welke azijn gebruikt u nu precies voor
wat? Wij lichten er een aantal populaire soorten uit en vertellen u waarvoor u
het kunt gebruiken.

Schoonmaakazijn

De naam zegt het al: met schoonmaakazijn kunt u schoonmaken. In huis, wel te
verstaan, want schoonmaakazijn dient u niet te gebruiken om het onkruid dood te
maken of de groene aanslag van de tegels te verwijderen. “Deze middelen zijn niet
beoordeeld op de risico’s als je ze buiten gebruikt tegen groene aanslag”, schrijft
‘voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal’ op de eigen website.
Ook binnenshuis kunt u schoonmaakazijn niet overal gebruiken. Zo kunt u er beter
geen natuursteen mee reinigen, want het zuur in de azijn kan dit soort steen beschadigen. Ook bij het reinigen van de wasmachine kunt u schoonmaakazijn beter
links laten liggen, aangezien het de rubbers kan beschadigen.
Voor ontkalken is schoonmaakazijn dan wél weer ideaal, evenals voor het ontstoppen van de gootsteen.

Natuurazijn

Natuurazijn kunt u zowel gebruiken tijdens het schoonmaken als in de keuken. In
principe kunt u alles wat u met schoonmaakazijn kunt reinigen, ook schoonmaken
met natuurazijn. Het verschil is dat natuurazijn iets minder zuur is, waardoor het
veiliger is om met deze azijnsoort de wasmachine te reinigen. Daarnaast kunt u het
ook als basis voor sladressings gebruiken, bijvoorbeeld. Ook bij deze azijnsoort
geldt: gebruik het alleen binnenshuis en niet in de tuin.

Appelazijn

Appelazijn is een azijnsoort die u ook kunt kennen als appelciderazijn of cider.
Alleen de naam is anders, maar het product hetzelfde. Appelazijn kunt u gebruiken
in de keuken als basis voor een dressing of als vervanger van citroensap.
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace
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Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03 4104 BE Culemborg
0345 - 530303 | info@rtg.nl | www.rtg.nl

Witte- en rode wijnazijn

vervolg pag. 13: OVER AZIJN GESPROKEN

Dit is ideaal voor in de keuken. Zo kunt u het bijvoorbeeld goed gebruiken voor het
inmaken van groente of fruit, als smaakversterker in een gerecht of als basis voor
een dressing. Hoewel beide wijnazijnen zijn, smaken zij niet hetzelfde. Witte
wijnazijn is wat zuurder, terwijl rode wijnazijn een wat stevigere smaak heeft. Het
is overigens niet zo dat alle witte wijnazijn of alle rode wijnazijn precies hetzelfde
smaakt. Dat komt omdat er een heel scala is aan witte- en rode wijnazijnen die
allemaal een andere druivensoort als basis hebben. In principe zijn er dus net
zoveel wijnazijnen als dat er wijnen zijn.

Balsamico

De Italiaanse azijnsoort balsamico is geliefd over de hele wereld. Deze azijn is een
echte smaakversterker die u kan toepassen op heel veel soorten gerechten. Zo
haalt het zowel de smaak van vlees of vis als van vruchten naar boven. Om dit voor
elkaar te krijgen hoeft u maar een heel klein beetje te gebruiken. U kunt balsamico
overigens ook goed gebruiken voor het inmaken van groentes.
Ook gebruiken veel mensen het voor huishoudelijke doeleinden zoals het maskeren van vieze geurtjes.
Wie naar appelazijn zoekt op het internet zal ook veel verhalen voorbij zien komen
over dat pure appelazijn drinken helpt om gezond te blijven, maar dat is niet
bewezen. Ook zou het behandelen van de huid met appelazijn helpen om de huid
jong te houden, maar ook daar is geen hard wetenschappelijk bewijs voor.
KLEUREN VOOR JONG EN OUD

ZIE VOLGENDE PAGINA

Zin om te kleuren?? Zomaar voor de gezelligheid of om er een klein prijsje mee te
verdienen? Ik zou het leuk vinden wanneer u uw “kunststuk” vóór 3 januari 2021
in mijn brievenbus deponeert. Even de benen strekken om naar de Gandhi te
lopen (Gandhi 209: Beg.grond). Ben benieuwd hoeveel mensen er mee aan de slag
gaan en voor mij is het een leuke bezigheid om te zien wat u ervan gebrouwen
heeft. Graag uw naam en telefoonnummer eronder plaatsen.
N.B.: in geval een jonger iemand (kind/kleinkind) het inkleurt ook de leeftijd.
Riet van Hazendonk
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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
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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
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(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN
RECEPT WORTELTAART

Dit recept bevat niet alleen wortel maar
ook zonnebloemolie en walnoten. Genoeg
onverzadigde vetten dus. Toegegeven, er
wordt wat boter gebruikt voor het glazuur,
maar met 25 gram voor 10 personen, is dat
zeker niet te veel. Als u er dan ook het
kleurrijke confettistrooisel op strooit, komen u en uw gasten helemaal in feeststemming!
-

Voor tussendoor en/of bij de thee/ koffie
voor 10 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Oventijd: 1 uur

Benodigdheden:

300 g winterpeen + 2 eieren
125 ml zonnebloemolie
200 g kristalsuiker + 300 g bloem
1 tl bakpoeder + 1 tl kaneelpoeder
100 g gepelde walnoten, gehakt
25 g boter
75 g zuivelspread + 55 g poedersuiker
Decoratiestrooisel (bijv. ‘confetti’ van Dr. Oetker)

Verwarm de oven voor op 175 graden. Rasp de wortel (in een keukenmachine) fijn.
Splits de eieren. Klop de zonnebloemolie, suiker en de eidooiers door elkaar. Voeg
3 eetlepels kokend water toe. Meng in een andere kom de bloem met het bakpoeder, het kaneelpoeder, de wortel en de walnoten. Schep deze droge bestanddelen
door het oliemengsel. Klop de eiwitten stijf en schep ze door het beslag. Doe het
beslag over in een ingevette bakvorm (een springvorm of een rechthoekige vorm
met een inhoud van ca. 1,5 liter) en bak de taart in 1 uur gaar. Laat afkoelen.
Laat voor het glazuur de boter smelten in een steelpannetje. Voeg de zuivelspread,
van het vuur af, toe en klop met een mixer tot een glad mengsel. Voeg de poedersuiker toe en mix nogmaals tot alles glad is. Verdeel het glazuur over de taart.
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

SENIOREN EN DE MODERNE HULPMIDDELEN

DOOR RICHTE LOMMERT

Iedere lezer van De Kijker weet het, de ouderdom komt met gebreken. Maar
gelukkig zijn er in 2020 veel hulpmiddelen die de problemen van de ongemakken
kunnen verlichten. De BRIL is wel het alleroudste hulpmiddel. Het gaat te ver om
de geschiedenis van de bril te vertellen. Op prenten uit heel oude tijden komen al
mensen voor die iets op hun neus dragen. Eerst de lorgnet, dan de bril met de
jampotglazen en tot slot de lenzen.
Maar heden zijn voor slechtzienden nieuwe geweldige hulpmiddelen. In de eerste
plaats de WEBBOX. Dit is ogenschijnlijk simpel zwarte box met een paar toetsen.
Deze WEBBOX kan ’s morgens de hele krant voorlezen, ‘s middags naar keuze
actualiteiten en ’s avonds een keuze uit 10.000 boeken uit acht genres: biografieën, liefdesromans, avonturenromans, detectives en zelfs erotiek voor de rode
oortjes. Ook zijn hoorspelen, cabaret en complete toneelstukken te beluisteren.
Is de WEBBOX al een staaltje van moderne
techniek, de ORCAM-bril gaat daar nog weer
overheen. Het lijkt op een klein balkje van
6x1x1 cm. Dit ogenschijnlijke balkje van niks
bevat wel een camera, luidspreker, versterker
en computer. Dit balkje wordt met een sterke
magneet op de zijkant van een bril met zeer sterke magneten op de brilpoot
geplakt. Even aandrukken en de ORCAM kan de meest onmogelijke dingen doen:
de gewone post wordt voorgelezen, evenals de binnengekomen mails op de
computer. Laat de ORCAM kijken op je polshorloge en luid en duidelijk hoor je
hoe laat het is en hoor je bovendien de juiste datum.
Voor mensen die geen personen (meer) herkennen, heeft de ORCAM-gelaatsherkenning. Maar dan heeft het balkje enige hulp nodig. Iedereen die in de ‘gelaatsherkenning’ opgenomen wil worden, moet zichzelf programmeren. Voor de
camera gaan staan, hoofd naar links: naam noemen, en face: naam noemen, hoofd
naar rechts: nog een keer naam noemen. Klaar, gezicht opgeslagen en voor altijd
herkend.
Ook bankbiljetten en euromunten herkent de ORCAM feilloos; en iedereen kan de
juiste betaling doen. Boodschappen doen is nu ook geen probleem meer, richt bij
de schappen van de supermarkt de bril op de barcode van het product dat u wilt
en u hoort de naam van het product, de prijs en verdere gegevens. N.B.: deze
optie werkt op dit moment echter alleen maar in de supermarkten van Albert Hein
voor alle 25.000 producten.
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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

CULEMBORGSE MEUBELMAKERS 1950-1970

Op 24 december 2015 werd Stichting Senioren Collectief Culemborg opgericht
en bestaat nu dus alweer 5 jaar. Om meer bekendheid te geven aan de Stichting
werd in 2016 het evenement “Historie van de Culemborgse meubelindustrie”
georganiseerd. Dat was een zeer geslaagde happening.
Naar aanleiding hiervan werden wij begin 2020 benaderd door ‘Stichting Gispen
Collectie’. Zij gingen een ‘Oral history’ project maken over de veranderingen in
productiewijzigingen in de meubelindustrie en wilden graag van ons informatie
hebben, omdat wij in 2016 aandacht hadden besteed aan de
Culemborgse meubelindustrie.
Ze wilden met name de vijf belangrijkste meubelfabrieken in Culemborg daarin
meenemen. De bedrijven Gispen, De Gelderlandfabriek, Coja, Palumbus en Van
Gaasbeek & van Tiel waren hiervoor aangemerkt. Wij konden niet veel toevoegen aan de inhoudelijke kennis, maar konden wel veel verwijzingen doen.
Het project heeft inmiddels zijn beslag gekregen en is er een prachtig document
vastgelegd over de productieveranderingen die plaatsvonden in de periode
1950-1970. Verschillende medewerkers van deze fabrieken geven hun commentaar op de site over de werkzaamheden die zij hebben gedaan.
Het ‘Oral history project’ is te vinden op: www.culemborgsemeubelmakers.nl
Een aanrader om eens deze site te bekijken. Ben je ook nog nieuwsgierig naar
het Evenement in de Gelderlandfabriek in 2016, schroom dan niet op de site van
Senioren Collectief te kijken: www.seniorencollectiefculemborg.nl/evenementen
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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
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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

TOEN … EN NU
De was hing te drogen en de worst
aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was
het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen
man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
'n grote zinken teil, dat was ons bad, er waren wel ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, ik zie hem nog
zweten.
De armen vol groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
Lag er vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.
EN NU…..
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten.
Het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten,
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met…..wie dat toch verzon?
’n Twee-minuten-maaltijd, zo uit de magnetron.
De afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee.
en zingen hoeft ook al niet meer: ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur,
wie nou niet tevreden is, die is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer,
'n Kostbaarheid in ’t leven: gezelligheid en sfeer.
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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

