Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Februari 2021

Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

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

KAASSHOP
CULEMBORG

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

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom
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

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

10% KORTING

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

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 hebben inmiddels het jaar 2020 achter ons gelaten. Een bijzonder jaar van
aanpassingen, teleurstellingen, liefde en voor sommigen ook een verdrietig jaar.
Door de Corona-crisis is het ons echter wel duidelijk geworden hoe wij elkaar
nodig hebben en hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en
emoties te kunnen delen.
Natuurlijk moest Senioren Collectief door de Coronamaatregelen ook een pas op
de plaats maken. Geen reisjes en geen activiteiten. Behalve het Senioren Event in
maart 2020 kon nog net doorgaan. Een week erna moesten we in de intelligente
Lockdown. We hebben gelukkig wel kunnen zorgen dat De Kijker zijn weg heeft
kunnen vinden naar onze lezers. Een feit is dat Senioren Collectief op 23 december
2015, door drie oud-bestuursleden van de lokale ANBO, is opgericht. Wij hadden
graag extra aandacht aan het vijfjarig jubileum willen besteden, maar ook dit kon
helaas niet.
Echter, als wij terugkijken op deze afgelopen vijf jaar, dan realiseren wij ons dat de
Stichting wel erg bevoorrecht is geweest.
Velen hebben hun medewerking verleend en hebben de Stichting omarmd. Zij
hebben mede zorggedragen dat Senioren Collectief zijn activiteiten heeft kunnen
waar maken. Zonder hen zou Senioren Collectief een leeg omhulsel zijn geweest.
Daarom willen wij allen, die hieraan hebben bijgedragen, uit de grond van ons hart
bedanken. Door de privacy maatregelen kunnen wij helaas geen namen noemen,
maar wij kunnen hier wel vermelden dat in 2020:
 50 vrijwilligers hebben zorggedragen dat De Kijker 10 keer per jaar bij 1600
adressen in de brievenbus is gevallen,
 32 adverteerders ervoor zorgden dat, door hun advertentie te plaatsen, dit
gratis kon gebeuren,
 165 vrienden tezamen € 3800 hebben overgemaakt ter ondersteuning van
activiteiten en algemene Stichtingskosten,
 6 vrijwilligers de dagtochten en 80 plus reisjes (samen met Klaartje) hadden
voorbereid. Deze reisjes gingen helaas niet door. Als alternatief is er een high
tea en een excursie naar Fort Spoel georganiseerd,
 14 bestuursleden en ondersteunende vrijwilligers het Senioren Event in maart
2020 organiseerden,
 9 vrijwilligers de rijbewijskeuringen van Medipartners faciliteerden of assisteerden bij het invullen van belastingformulieren. Dit laatste onder auspiciën
van KBO/PCOB.
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KLAARTJE

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur.
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk.
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de verhuur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan
mensen met een beperking. De voorwaarden
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen;
telefoon 0345-520866.
De bussen van Klaartje worden in samenwerking
met andere organisaties ook ingezet om voor
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.
KRINGLOOPCENTRUM

BARTJE

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u.
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten.
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680).
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht.
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie
website; 'Nieuwsberichten').
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke
voorwerpen waarop een maand lang geboden
kan worden.
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen.

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje!
Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een beperking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom!

Stichting Samen Verder

Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com
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 Diverse medewerkers maandelijks, regelmatig of incidenteel voor De Kijker
zorgden. Te denken aan het samenstellen, het verzorgen van de lay-out, de
maandelijkse woordzoekers, de verschillende aangeleverde artikelen en het
correctiewerk.
Wij zijn al deze vrijwilligers, vrienden en adverteerders zeer
erkentelijk dat zij de Stichting ondersteunen en hopen
dat zij dit in ieder geval in 2021 blijven doen. Alleen in
samenwerking en met steun van eenieder kan de Stichting
de komende jaren in Culemborg het gezicht zijn van de
65-plussers en ons motto uitdragen: door en voor ouderen van Culemborg.
Wij wensen iedereen een spoedig einde van de Corona pandemie en uiteraard een
goed 2021 toe.

GIFT RABOBANK WEST BETUWE
Tien november jl. hebben wij met grote spanning
gekeken naar de online-live uitzending van de
Rabobank West Betuwe. Een uitzending waar
bekend gemaakt zou worden hoeveel er van de € 150.000 van haar winst aan de
stichtingen, clubs en verenigingen in de regio West Betuwe verdeeld zou gaan
worden. Ook wij hadden ons aangemeld om deel uit te maken van deze pool.
Het doel van onze deelname was geld te generen voor de te organiseren
activiteiten.
Natuurlijk kwam de verdeling op het laatst van de online-uitzending, dus werden
we lang in spanning gehouden. Toen kwam Stichting Senioren Collectief
Culemborg eindelijk aan de beurt. Totaal heeft het een bedrag van € 566
opgebracht. Fantastisch, een bedrag dat wij kunnen toevoegen aan ons budget
voor activiteiten, die wij hopelijk komende tijd weer kunnen gaan organiseren.
Voor de goede orde nog even. De winnaar in Culemborg was CVV Vriendenschaar
met een bedrag van € 1.676.
Het bestuur bedankt, iedereen die op Senioren Collectief heeft gestemd heel hartelijk. Met dit geld kunnen we weer leuke en gezellige dingen gaan doen.
Bestuur Senioren Collectief
DE KIJKER FEBRUARI 2021
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Alle
topmerken
in huys.

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

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

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

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

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
En toen was 2020 alweer geschiedenis. Nu in de maand februari zullen we dit
Corona-jaar gaan toevoegen aan het collectief geheugen. De maand januari die
nog meer in ons aller brein is vastgelegd. Ik denk hierbij aan de Elfstedentocht. Ik
had het daar laatst met een familielid over. Het zal toch niet zo hard gaan vriezen,
dat dit jaar de tocht aller tochten zou hebben kunnen worden gereden. Die zal dan
niet hebben kunnen doorgaan! Ik denk natuurlijk daarbij gelijk aan die bizarre
tocht van 18 januari in 1963 met Reinier Paping. Toen ik tijdens de tocht van 1985
hierover vertelde aan mijn jongere collega’s, keken ze mij verwonderd aan. Waar
had ik het over! Later realiseerde ik me dat ze in 1963 nog niet eens waren
geboren. Twee en twintig jaar zat er tussen deze twee tochten. En wat zou je
zeggen van de evacuatie eind januari/begin februari 1995. Ik moet er niet aan
denken dat we nu weer zouden moeten evacueren. Over dit laatste sprak ik in
2010 met enkele tieners. Ook zij keken me schaapachtig aan. Zij konden niet
invoelen hoe wij emotioneel een en ander hadden ervaren en beleefd. Nu denk
ik, hoe zullen de tieners over 15 jaar reageren als zij horen over deze pandemie,
de lockdown en de anderhalvemeter samenleving. Zij kunnen zich dan niet voorstellen hoe het voelt om een jaar voorzichtig te hebben moeten zijn en menselijke
contacten hebben moeten mijden. Zo kan ik me bijvoorbeeld niet indenken hoe de
mensen emotioneel de oorlog zijn doorgekomen. Angst, onzekerheid en hopeloosheid waren schering en inslag. Natuurlijk heb ik er wel een denkbeeld van, maar
gevoelsmatig inleven en ervaren wat het heeft betekend voor veel mensen is voor
mij onmogelijk. Ik ben een babyboomer en weet het alleen van verhalen. Zo dacht
ik als kind altijd dat in de oorlogsjaren nooit de zon had geschenen. Het waren
immers donkere tijden geweest, vertelden ze ons. Later wist ik wel beter. Het was
prachtig zonnig weer toen de oorlog uitbrak en er zijn hete zomers geweest. Het
was voor hun gevoel donker en zonder enig lichtpuntje geweest. Mijn tante had
het altijd over een liedje dat in 1946 is uitgekomen en voor haar symbool stond
voor de wederopbouw van Nederland: het liedje dat weer moed gaf en spirit om
de toekomst tegemoet te treden. Het liedje heette: “Eens zal de Betuwe in bloei
weer staan”. We laten nu 2020 achter ons en kijken vol hoop en verwachting naar
2021. Het jaar waar het Covid vaccin ons weer vrijheid moet gaan geven. Hopelijk
zal als “de Betuwe weer in bloei staat” de pandemie door dit vaccin op zijn retour
zijn. Hopelijk zal aan het eind van de zomer, als de appels rijp en sappig aan de
boom hangen, ons leven ook weer in volle rijpheid zijn en worden beleefd in
vrijheid en tevredenheid. Ik wens iedereen een hoopvol en mooi 2021 toe.
HS
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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

NIET OP ALLE SLAKKEN ZOUT LEGGEN
Publicatiedatum MAX: 30 maart 2018

Er bestaan heel veel uitdrukkingen
over zout. ‘Zo zout heb ik het nog
niet gegeten’. ‘Het zout in de pap
niet waard zijn’. ‘Met het zout
komen als het ei al op is’ of ‘iets
met een korreltje zout nemen’.
Eigenlijk zijn bijna alle uitdrukkingen met zout negatief. Maar hoe
zit dat nou met zout zelf? We
houden van zout, maar is onze
liefde voor zout misschien een beetje doorgeslagen en hoe slecht is zout nou echt?

Smaakgeleider. Zout is een smaakgeleider. Zout haalt de smaak op van dingen,

zelfs van zoet. We hebben zout nodig. Voor onze vochthuishouding, zenuwen en
spieren, maar te veel kan zorgen voor hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en
nierproblemen en zelfs botontkalking. Dat klinkt best heftig. Maar hoeveel mogen
we dan en hoe doe je dat minder zout eten.

Zout zit overal in. 80% van alle zout dat we eten krijgen we binnen met bewerkte
producten als kant en klaar maaltijden, soepen, pizza en bijvoorbeeld chips, brood,
bouillonblokjes, soja of ketjap, kaas haring enz. Een theelepel is ongeveer de
hoeveelheid die we per dag mogen van de 6 gram. En daar zit je al snel aan. Wie
zelf kookt kan het gebruik goed inschatten, maar zout zit ook in dingen waar je
misschien minder snel aan denkt. Zo zijn 3 boterhammen al goed voor ruim één
gram zout.

Natrium. Zout bevat natrium. Een onmisbaar mineraal dat een belangrijke rol

heeft bij het zorgen voor evenwicht in onze vochthuishouding, maar ook bij het
overbrengen van zenuwprikkels naar onze hersenen en bij het gebruik van onze
spieren. Alleen de realiteit is dat we niet zelden 7 tot 10 keer zoveel natrium
binnen krijgen dan we echt nodig hebben.

Minder zout, maar hoe? Maar hoe eet je dan minder zout. Zijn er dan alterna-

tieven? Is het ene zout gezonder dan het andere? Nee eigenlijk is zout gewoon
zout en is er bijvoorbeeld aan keukenzout jodium toegevoegd (wat we nodig
hebben) en dat zit bijvoorbeeld niet in zeezout, himalayazout enz. Maar gezonder
zout is er niet.
DE KIJKER FEBRUARI 2021
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden
Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen

Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Remservice
Uitlaten
Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
APK
AIRCO service
24 uur service
Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03 4104 BE Culemborg
0345 - 530303 | info@rtg.nl | www.rtg.nl
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Kruiden
Maar er zijn kruiden die voor veel smaak zorgen. Tijm, rozemarijn, salie, mosterdzaad en korianderzaad geven veel smaak. In soepen en sauzen lavas oftewel maggiplant, selderij en oregano. Op een tomatensalade is verse basilicum heerlijk en
wordt zout echt niet gemist.

Maar de grootste winst valt te behalen als we goed nadenken wat we allemaal
binnenkrijgen en daar balans in te houden. Zo is een haring natuurlijk heerlijk en
gezond maar bevat bijvoorbeeld wel ruim 2 gram zout per stuk. Een bouillonblokje
bevat zelf 5,5 gram zout, bijna de hele dag-voorraad.
Daarom een paar weetjes met alternatieven:
Een handje gezouten noten bevat 0,3 gram zout, studenten haver 0.
Groente uit pot en blik bevatten gemiddeld tussen de 1 en 1,4 gram zout per
portie, diepvriesgroente 0. Jong belegen kaas heeft 0,4 gram zout per plak,
Emmentaler slechts 0,2 gram en dat is dus precies 0,1 gram minder dan zoutarme
kaas die 0,3 gram per plak bevat.

TIP:

Een goed idee, waar je veel en lang gemak van zult hebben is
de MAGGIPLANT (Levisticum officinalis) Lavas). De planten
ontwikkelen zich fors (tot 1 m hoog) en kunnen jaren achtereen als vaste planten blijven staan. Het is een gemakkelijk
gewas dat op alle grondsoorten kan worden geteeld. Het
zaad kiemt traag. Het eerste jaar worden de planten ca. 40
cm hoog. De grond goed vochtig houden. Verder is nauwelijks verzorging nodig. Oogsten: het verse groene blad, zolang
dat aanwezig is. Het is ook prima gedroogd te gebruiken.
Geen tuin? Een maggiplant in pot voor op het balkon of in keuken/kamer is een
aardig alternatief.
Het blad van Lavas smaakt inderdaad naar maggi. Dat geeft meteen het gebruik aan
in soepen.
DE KIJKER FEBRUARI 2021
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Laat je boodschappen
makkelijk thuisbezorgen!

Bestel je boodschappen
op plus.nl of met de PLUS app.
Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00 zo 9.00-19.00

plus.nl
2019

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood
Supermarkt

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525

2019

JEUGDHERINNERINGEN

DOOR RICHTE LOMMERT

De allereerste herinnering uit mijn jeugd
dateert uit 1934. Ik ben zes jaar en ga met
mijn moeder naar opa en opoe. “Opoe,
wat is dat voor een diersoort”, vroeg
iemand uit mijn omgeving.
We gingen met een grote bus met “
stokken” op het dak die langs elektriciteitsdraden liepen naar een buitenwijk in
oud Groningen (nu totaal afgebroken).
Later hoorde ik dat dit een Trolleybus heette.
Ik zie nog het kleine kamertje met een grote kast met openstaande deuren waarin
ik beddengoed zag. Dat was de bedstee. “Daarin slapen opa en opoe”, vertelde
mijn moeder. Ik vond dat gek, mensen sliepen toch in een bed en niet in een kast
met deuren.
In een hoekje voor het raam in een houten armstoel zat mijn opa. Door de ogen
van een zesjarige zag ik een heel oude man; de werkelijkheid was een goede
zeventiger, die kort (?) na mijn bezoek is overleden. N.B.: van enig causaal verband
tussen mijn bezoek en zijn overlijden is nooit iets gebleken. Ik heb hem dan ook
nooit goed gekend. Dit in tegenstelling tot opoe die in augustus 1945 op 83-jarige
leeftijd overleed. Maar goed, opa zat in zijn hoekje en ik ging naar hem toe om
hem te begroeten. Nu gebeurde er in
mijn ogen iets merkwaardigs: in plaats
van een directe reactie, boog opa zich
naar de grond en pakte een soort toeter,
zette die aan zijn oor en gebaarde mij dat
ik in de toeter moest praten. “Opa is een
beetje doof (nou ja erg doof) en daarom
moet je in de toeter praten”. Mijn eerste
kennismaking met een gehoorapparaat.
Toen gebeurde er nog iets wat op mijn kinderzieltje een enorme indruk maakte.
Opa, die aan een stuk had zitten kauwen, pakte van de vensterbank een soort
bloemenvaas en spuwde er vieze bruine sap in. Ik babbelde nog enige tijd met mijn
opa via de houten toeter tot het moment dat opa weer de bloemenvaas pakte en
tot mijn ontzetting er een grote stroom bruin vocht uit zijn mond in de vaas spoot.
Daarna was ik snel uitgepraat.
DE KIJKER FEBRUARI 2021
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Weer op weg naar huis vertelde ik mijn moeder dat opa zo vies deed en dat hij
steeds in een vaas spuwde. “Dat is geen bloemenvaas maar een kwispedoor” sprak
mijn moeder belerend alsof zij uit de sprookjes van Andersen voorlas. ”Kwis-pedoor, Kwis-pe-door,” herhaalde ik de hele weg naar huis enige malen. Sinds dat
moment is het woord “kwispedoor” nooit meer uit mijn brein verdwenen.
Twee jaar later kwamen er nog twee woorden voor eeuwig bij maar dit was
Gronings dialect: “Lutje potje” (kleine jongen) heeft weer eens met zijn klompen in
de braggel (vette Groningse klei) gelopen. Hoeveel jongetjes van acht jaar zouden
die woorden tot hun woordenschat kunnen rekenen.

PETITIE VOOR BEHOUD PROEFTUIN “DE ONTMOETING” IN BON VIE
Vrijdag 8 januari hebben vrijwilligers
en gasten van de Proeftuin een
petitie aangeboden aan burgemeester
Gerdo van Grootheest, waarmee zij
het maatschappelijk belang van
Stichting Proeftuin in De Ontmoeting
duidelijk willen maken. De petitie werd
ondersteund door meer dan 400 mensen waarbij ook 75 zeer persoonlijke
verhalen zaten.
Daarmee geven de bezoekers van “De Ontmoeting” aan hoe belangrijk het is dat
"Hun Huiskamer" in de huidige vorm kan openblijven.
Een afvaardiging is vervolgens met de burgemeester
in gesprek gegaan. In een
goede en open sfeer
hebben zij het belang van
de Proeftuin duidelijk
kunnen maken en toonde
de burgervader een luisterend oor. Hij beloofde dat
hij dit met het college zal
bespreken en de petitie zal
doornemen.
DE KIJKER FEBRUARI 2021
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Door

Beweging

kun je

blijven
FysiotherapieMeedoen
door, voor engeeft
met u:

•
•
•
•

Behandelen van lichamelijke klachten
Voldoening
Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
Wanneer u onzekerder
of minder
makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
Evelien van
Wiggen
Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)

Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
51 Culemborg
0345 - 512774
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven,Markt
leefstijladviezen
enTel.
massages,
www.elands.nl
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

INKOMSTENBELASTING 2020
De ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en
SSCC zullen, net zoals in voorgaande jaren, opnieuw ondersteuning bieden bij het invullen van
uw belastingaangifte en huur- en zorgtoeslagen
voor het belastingjaar 2020.
In Culemborg zijn zes vrijwilligers als belastingdeskundigen beschikbaar en deze
zijn allen lid van één van voornoemde ouderenorganisaties. Zij ondersteunen u bij
het invullen van uw aangifte inkomensbelasting en geven ook advies met name op
het gebied van zorg- en huurtoeslagen.
Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice is dat u:
- gepensioneerd bent (rond 65 jaar),
- lid dient te zijn van één van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO of
vriend bent van het Senioren Collectief. Wanneer u geen lid bent van Senioren
Collectief wordt van u een kleine vergoeding verlangd,
- een verzamelinkomen dat niet meer bedraagt dan € 35.000 voor alleenstaanden of € 50.000 voor gehuwden of samenwonenden. (Deze bedragen golden
voor het jaar 2019)
Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opnemen
met de coördinator dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201,
e-mail: rinireek@ziggo.nl.

Oproep vrijwilligers voor ondersteuning bij belastingaangiften

Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor belastingaangifte is
dermate gegroeid dat het huidige team van belastinginvullers versterking behoeft.
Van belangstellende wordt gevraagd dat u bereid bent een korte cursus te volgen
en op de hoogte te zijn van de laatste maatregelen. Ook moet u kunnen omgaan
met de computer, omdat de aangiften gedaan worden via internet en de laatste
informatie steeds via internet aangevuld wordt.
Er wordt van u verwacht, dat u vooral in de maanden maart en april voldoende tijd
beschikbaar heeft om de mensen te helpen, die een invulling door u willen laten
verzorgen.
Als u belangstelling en feeling heeft voor dit soort vrijwilligerswerk kunt u contact
opnemen met onze coördinator: M.G. van den Reek, Bovenwielstraat 30, 4105 HC
te Culemborg. U kunt ook bellen met 06-53610201 of mailen naar:
rinireek@ziggo.nl
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Kwaliteit, service
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Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
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- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

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
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Coronaproof aan huis bezorgd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers
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(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

RIJBEWIJSKEURING 75+
info. Ton Scholtens
tel. 0345 753039 / 06 49715550)

DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURINGEN

Vrijdag: 05+19 feb., 05+19 mrt, 09+23 april, 07+21 mei, 11+25 juni en 09+23 juli
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
N.B.:

In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR
minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR!

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

PREVENTIEWERKGROEP OUDEREN EN WELZIJN IN CULEMBORG
Onderzoekgegevens van GDD Gelderland-Zuid laten zien dat de ouderen populatie in Culemborg groeit en thema’s als eenzaamheid, vallen, ondervoeding en
mantelzorg steeds vaker een aandachtspunt zijn. Het blijkt dat bijvoorbeeld 22%
van de ouderen (65+) kwetsbaar is. Dit zijn in Culemborg ca. 1100 ouderen. De
meesten voelen zich gezond, 28% voelt zich eenzaam, 23% is de afgelopen drie
maanden gevallen, 50% voldoet niet aan de fit norm, 21% beweegt zich te weinig
en ruim 90% doet niet aan balans oefening.
In Culemborg is nu een netwerk van organisaties gevormd, die betrokken zijn bij
ouderenzorg. Een netwerk waarbij samenwerking onontbeerlijk wordt geacht
om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de leefstijl, zorg en
welzijn van de thuiswonende ouderen. Een vertegenwoordiger van Senioren
Collectief was gevraagd om het ouderen perspectief toe te lichten.
Deze gevormde “preventiewerkgroep ouderen en welzijn in Culemborg” heeft
nu de eerste bijeenkomsten afgerond. Er is een droombeeld en doelstelling voor
2022 bepaald:
“Alle ouderen in Culemborg voelen zich gezien en weten hoe ze zo gezond mogelijk ouder worden. Hebben geen zorgen over de juiste zorg, want ze weten bij wie
ze moeten zijn en blijven langer veilig in hun vertrouwde omgeving wonen!”
Besloten is om zich vooral te gaan richten op 75-jarigen of ouder die thuis wonen
en nog redelijk vitaal zijn en hen die kwetsbaar zijn of meer risico hebben op
kwetsbaarheid. Uiteindelijk zijn er twee belangrijke thema’s gekozen om op
voorhand gezamenlijk aan te gaan werken. Dit zijn: integrale aanpak valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. De ambitie wordt neergelegd om beide onderdelen binnen 3 jaar met 5% te verminderen. De meting van de GGD-gezondheidsmonitor 2025 versus de meting van 2021 (waarvan velen al eind dit jaar
een enquêteformulier van hebben ingevuld) zal hiervoor de graadmeter zijn. De
organisaties die deelnamen aan de preventiewerkgroep waren: GGD GelderlandZuid, Mura Zorgadvies, Gemeente Culemborg, Sociaal Wijkteam, Santé partners/STMR, Rivas, Curadomi, Zorgcentrum de Betuwe, huisartsenpraktijken Van
Roijen en Parijsch, ElkWelzijn en Senioren Collectief namens de ouderen van
Culemborg. Alle deelnemende partijen hebben zich geconformeerd om het
uitgestippelde traject het komende jaar mee vorm te geven. In twee werkgroepen zal een pad worden uitgezet om de neergelegde doelstellingen:
Valincidenten en eenzaamheid onder ouderen in Culemborg de komende jaren
met 5% te verminderen.
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Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmiddelen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend






Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Huidverzorging
Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Natuurlijke producten
Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit
planten of plantendelen worden bereid (zoals
Cranberry, Groene koffie, Duivelsklauw, Venkel,
Gember, etc.).
U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze
producten ophalen.

Bent u nog geen klant bij ons?

U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Wij denken graag met u mee.
MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007

www.mcdefonteijn.nl/apotheek
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

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

www.kbo-pcob-culemborg.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

BIJONS
Een nieuw initiatief om de Gandhisoos na de
sluiting weer op te starten.
De Gandhisoos, voor velen van de Gandhi en Martin
Luther King een begrip en een adres om gezellig te gaan koffiedrinken, een
kaartje te leggen of op een andere manier samen te komen. Deze soos is door
het vertrek van Zorg Centra Betuwe gesloten. Enkele enthousiaste mensen
hebben het initiatief genomen om de soos toch door te laten gaan.
Zowel KleurrijkWonen als de Gemeente Culemborg vinden het belangrijk dat er
in Culemborg-Oost een locatie is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In
samenwerking met Gemeente, KleurrijkWonen en Stichting ElkWelzijn wordt nu
door deze groep mensen geprobeerd de soos onder de nieuwe naam BijOns een
doorstart te laten maken.
De naam BijOns is gekozen omdat dit uitnodigend is en staat voor gezelligheid.
In eerste instantie wordt BijOns opgezet voor de bewoners van de Gandhi en
Martin Luther King.
Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen en als het weer is toegestaan, in verband met Covid-19, willen zij in maart officieel openen. Onder het
motto: een nieuwe lente, een nieuw geluid.
VAARWEL GANDHISOOS
Veel bewoners van de Gandhi en Martin
Luther King flats hebben jarenlang met veel
genoegen gebruik gemaakt van de soosactiviteiten van de GANDHISOOS. Dit dankzij
de vele medewerkers. Medewerkers die
voor de inloop/spelletjesavond zorgden,
de koffieochtenden, de eet club, de jeu de
boules- en sjoelclub en de grote maaltijdbijeenkomsten. En niet te vergeten de
bijzondere periodieke bijeenkomsten met bijvoorbeeld Pasen, Kerst, Koningsdag
en noem maar op. Het bestuur en de medewerkers staken veel tijd in de organisatie ervan en die was perfect. Namens alle gebruikers van de Gandhisoos wil ik
(als soosgebruiker) alle medewerkers, in het bijzonder de bestuursleden onder
bezielende leiding van voorzitter Margriet de Klijne, hierbij heel hartelijk danken.
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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

