Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Maart 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!

BEURZEN OPEN…

DOOR RICHTE LOMMERT

Oudere lezers zullen deze aanhef direct afmaken: Beurzen open, dijken dicht.
Dit was ooit de slagzin uit 1953 voor de eerste nationale inzamelingsactie voor de
slachtoffers van de grote watersnoodramp in Zeeland. Een enorm bedrag was het
resultaat.
In een eerder nummer van De Kijker schreef ik over mijn bewondering voor de
vele vrijwilligers, die belangeloos hun tijd geven om de senioren van Culemborg
pretjes en uitstapjes te bezorgen. Ik verwerkte in mijn lofzang een oproep tot een
financiële ondersteuning, waaraan ruimhartig gevolg werd gegeven.
Veel bedrijven en ondernemingen hebben het moeilijk en Stichting Senioren Col‐
lectief Culemborg (SSCC) vormt daarop geen uitzondering.
Adverteerders, de kurk waarop De Kijker drijft, haken af. Het heeft natuurlijk
weinig zin om een advertentie te plaatsen voor een gesloten winkel. Ergo, de SSCC
is een mager scharminkel geworden zonder vet op de botten. Een reden dus om
weer de hulp van de lezers in te roepen. Ik heb daarvoor een aardige suggestie: op
23 januari 2021 ontving ik tot mijn verrassing een bedrag van € 16 meer aan AOW.
Wanneer nu alle AOW’ers dit extraatje (of een veelvoud hiervan), overmaken op
rekening NL58 RABO 0308 6178 00 van SSCC onder vermelding “Voor het vet”, dan
komt er weer wat vet op de SSCC‐botten. Onnodig te zeggen dat donaties van niet‐
AOW’ers ook van harte welkom zijn.
Dan kunnen we ook zeggen:
BEURZEN OPEN, DE KIJKER IN DE BRIEVENBUS
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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

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken

Het schrijven van ‘Uit het leven gegrepen’ was dit keer een hele opgave.
Zeker daar het leven buiten de deur zo goed als stil stond.
Een pas op de plaats dus. Thuis bezigheden zoeken, jezelf moeten vermaken,
weinig of geen visite kunnen ontvangen, of misschien wel ziek op bed liggen. We
kaarten of doen een bordspelletje, we puzzelen, schilderen, handwerken en
wandelen. Dat laatste is sowieso een must to do. Op televisie vertelden bekende
Nederlanders dat zij zelfs verslaafd zijn geworden aan het wandelen. Zij zien dat
als een onverwachts gezondheidsfenomeen dat hun dagelijks ritme heeft bepaald.
Het leuke van wandelen in Culemborg vind ik zelf het feit dat je oude bekenden
weer tegen komt en er even tijd is voor een praatje. We hebben tenslotte geen
haast en nemen de tijd om ouwe koeien uit de sloot te halen. Ouwe koeien uit
een tijd waar wij onze vrije tijd nog zelf moesten invullen en er nog weinig of geen
televisie was. Nu is dit er wel, maar worden we moe van altijd maar weer naar
hetzelfde te moeten luisteren. Alle praatprogramma’s hebben al een jaar lang
allemaal deskundigen over dezelfde onderwerpen. Daarom ga ik het nu niet
hebben over verkiezingen, corona, vaccinaties, beperkingen door de lockdown,
de avondklok en de reacties hierop. Neen, ik wil het alleen maar hebben over ons.
Een periode waarin ons leven bijna stil is gezet. Een bekend gezegde is: stil staan
is teruggang. Nu we de toekomst niet kunnen inplannen zijn we inderdaad aan
het terug kijken. Terugkijken en praten over onze jeugd, fijne momenten weer
beleven, maar ook droeve, soms weggestopte, gebeurtenissen komen boven.
We moeten in dit kader zeker ook de zelfreflectie niet vergeten, stil staan bij wat
het leven ons heeft gebracht en hoe we verder willen. Denken aan mensen die je
leven kleur hebben gegeven, mensen die ertoe doen of hebben gedaan, mensen
die je dierbaar zijn of zijn geweest. Heel wat leeftijdgenoten zijn bezig met hun
memoires te schrijven en zijn hun leven aan het overdenken en vastleggen. Ik
realiseer me dat ik aan het zwetsen ben, maar het leven staat nu eenmaal even
stil en we maken maar weinig mee. Maar na stilstaan komt uiteindelijk ook weer
doorgaan. Doorgaan als stilstaan lang genoeg is geweest. Nu vast plannen gaan
maken en energie opdoen. Want je kan beter nu beginnen, dan straks, als we de
vaccinaties hebben gehad en weer los kunnen, nog te moeten tanken om te
kunnen starten.
HS
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Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

SANDRA RIGTER VERTELT

OVER VRIJWILLIGERSWERK IN CULEMBORG

In 2021 vragen vrijwilligers‐
organisaties landelijk meer
aandacht voor de verbin‐
dende waarde van vrijwilli‐
gerswerk onder de naam
‘Mensen maken Nederland.’
ElkWelzijn zet dit jaar maande‐
lijks een vrijwilliger in het
zonnetje. Zij zullen laten
Contact: E: srigter@elkwelzijn.nl. Tel. 06 83525108
zien hoe veelzijdig het
vrijwilligerswerk in Culemborg is. Samen met het ‘Netwerk Zorg en Welzijn’ bieden
zij iedereen de kans vrijwilligerswerk te doen.
Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen reden om zich in te willen zetten voor een ander
en het levert mensen persoonlijk iets op. Ook de aanleiding om vrijwilligerswerk te
gaan doen is voor iedereen anders.

Coördinerende rol

Sandra is al vijf jaar coördinator vrijwilligerswerk bij ElkWelzijn. Zij verbindt men‐
sen die vrijwilligerswerk zoeken met organisaties die vrijwilligerswerk bieden. Ze
zorgt dat vrijwilligerswerk in ontwikkeling blijft en dat er scholing plaatsvindt. Op
het gebied van vrijwilligerswerk is zij de verbindende schakel tussen de 30 organi‐
saties die onderdeel uitmaken van het ‘Netwerk Zorg en Welzijn’.

Mensen maken Culemborg

Vrijwilligers zitten verweven in de hele maatschappij. Culemborg is een zeer
actieve vrijwilligersgemeente. Een op de drie inwoners doet vrijwilligerswerk, dat
is meer dan het landelijk gemiddelde. Binnen het netwerk van 30 vrijwilligers‐
organisaties in Culemborg zijn al 1500 vrijwilligers actief. Maar er zijn natuurlijk
nog veel meer mensen die zich vrijwillig inzetten. Denk bijvoorbeeld aan bewoners
van de Korte Meent, De Loentjes of Hart van Voorkoop die zich als bewoners‐
initiatief inzetten om hun buurt leefbaarder te maken. Aan evenementen in de
stad zoals Culemborg Blues, wat zonder vrijwilligers niet zou kunnen worden
uitgevoerd.
Vrijwilligers die met een collectebus langs de deuren gaan voor een goed doel,
die de bar draaien in de voetbalkantine of iemand die in het bestuur zit van een
organisatie.
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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

Vrijwilligerswerk verrijkt je leven

vervolg pag. 09

Voor vrijwilligerswerk word je niet betaald. Het is daarom van belang om vrijwilli‐
gerswerk te zoeken dat bij je past. Doe wat je leuk vindt en kijk naar wat jij belang‐
rijk vindt. Vrijwilligers hebben allemaal hun eigen beweegredenen om te starten
met vrijwilligerswerk. Het meest worden genoemd:
‐ Gezondheid
‐ Je blijft actief betrokken bij de maatschappij en dat is goed voor lichaam en
geest.
‐ Vrijwilligerswerk maakt gelukkig!
‐ Ontwikkeling
‐ Nieuwe talenten ontwikkelen
‐ Werken aan je CV
‐ Werken aan je re‐integratie
‐ Nieuwe mensen leren kennen
‐ Nieuwe plekken in Culemborg leren kennen
‐ Maatschappij
‐ Je doet iets goeds voor een ander
‐ Waardering

Culemborg wordt mooier: “Mensen maken Culemborg”

“Iedereen kan vrijwilliger worden!”
Er is voor iedereen passend vrijwilligerswerk te vinden. Vrijwilligerswerk loopt
uiteen van bomen snoeien tot het zijn van voorzitter, stadsgids of publiciteits‐
medewerker en zo meer. Vind je het spannend om zelf de eerste stap richting
vrijwilligerswerk te zetten? Dan kun je bij het Leerhuis terecht. Zij bieden in
samenwerking met Stichting Jobhulp en het VIP (VrijwilligersInformatiePunt) de
cursus ‘Stap in Vrijwilligerswerk’ aan. In tien weken leer je alles wat je moet weten
om vol vertrouwen samen met een maatje op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk.

Probeer het eens!

Mensen die nog nooit vrijwilligerswerk gedaan hebben, bijvoorbeeld doordat zij
dit vanuit hun eigen (culture) achtergrond niet gewend zijn, ze een beperking
hebben of om een andere reden de stap nooit gezet hebben, zijn van harte wel‐
kom in het mooie vrijwilligersland. Er is ondersteuning mogelijk in het zoeken en
het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ook jongeren, die met hun frisse blik en media
invloeden een mooie toevoeging kunnen zijn voor elke organisatie en inwoners die
werken in bijvoorbeeld de publieke of de private sector nodigt zij graag uit om in
groepjes of individueel kennis te komen maken.
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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

ZWERFVUIL RUIMEN EN EEN AANHOUDING!
Kort nadat ik in het najaar van 2019 naar Culem‐
borg verhuisde, stapte ik op een dag het gemeen‐
tehuis binnen om een vuilgrijper te bemachtigen.
Er bleek nog zegge en schrijve één exemplaar over
te zijn van de nationale opruim dag, dus ik had
mazzel. Aan een van de voorwaarden om iets bij te dragen aan het welzijn van
flora en fauna was voldaan. De tweede werd vervuld toen ik op een dag een
medewerker van de gemeente tegenkwam op mijn dagelijkse wandeltochten. Ik
vertelde hem over mijn voornemens en over het struikelblok, namelijk de kosten
van het storten van het vuil van anderen in een AVRI‐container! De gemeente‐
medewerker is enthousiast over burgerinitiatieven en haalt sindsdien mijn ‘oogst’
op als ik meld waar ik die achterlaat.
In de regel verzamel ik een keer per week het afval dat op een van mijn wandel‐
routes ligt. Mensen die me bezig zien, complimenteren me vaak en sommigen
blijven even staan voor een praatje.
Ik verzeker hun er altijd van dat ik er acuut mee stop als ik er geen plezier meer in
heb!
Dat leerde ik van een wijze, jonge monnik, tijdens een retraite in Duitsland. Op een
middag ruimden we met een groepje het zwerfvuil op langs een provinciale weg.
Ik deelde mijn ergernis over de automobilisten die, nota bene in zo’n prachtige
omgeving, hun vuil uit het raam van de auto gooiden.
De monnik legde uit dat opruimen met een geest vol ergernis, je in een negatieve
stemming brengt. “Dat houd je niet lang vol”, voegde hij eraan toe! Ondertussen
laadde hij de wieldop die hij had gevonden, vol zwerfflesjes, en bood de groep
lachend, een ‘borrel’ aan.
Sindsdien houd ik mijn vreugde levend. Bijvoorbeeld met het besef dat het vuil in
mijn grijze zak geen dier meer kwaad kan doen!
Net voor de jaarwisseling plaatste ik een volle zak vuil achter een container en
appte de gemeenteman de foto en de straatnaam. Ik kreeg met mijn koude vingers
de app niet verstuurd en vroeg om hulp aan een voorbijganger. Hij drukte ietwat
aarzelend vanwege de ongewone vraag, op de verzendknop en ging op huis aan.
Ik wilde nog weten hoeveel stappen ik op de stappenteller van mijn mobiel had,
wat met die koude vingers evenmin vlot ging. Ondertussen vulde een ander de
glascontainer en liep een wandelaar voorbij.
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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

vervolg pag. 13

“Hè hè”, zuchtte ik, terwijl ik mijn telefoontje wegstopte, “ik ga op huis aan”.
Vrolijk stapte ik langs de singel, langs de dierenweide en verheugde me op een
warme kop koffie. Op de hoek van de volgende straat stond een politieauto stil.
De agent moest de wagen een beetje draaien om mij doorgang te verlenen. Ik
besteedde er verder geen aandacht aan en liep door. 200 Meter verder hoorde ik
een auto achter me stoppen en een stem die zei: “Mevrouw, mag ik u iets vra‐
gen?” Ik keek om en zag een politieagent op me afkomen. Tot mijn stomme ver‐
wondering vertelde hij me dat er een melding over mij was binnengekomen! Ik
had ‘verdacht lang bij een glascontainer gestaan’! Hij vroeg of dat klopte.
Mijn verbazing steeg en mengde zich met vrolijkheid. “Wat denken de mensen dan
dat ik daar iets crimineels of verbodens zou kunnen doen?”, vroeg ik en vertelde
hem wat ik er deed en waarom dat zo lang duurde. Hij glimlachte en meldde zijn
collega via de portofoon dat hij me had gevonden. Vervolgens vroeg hij me om
mijn ID kaart, checkte die en gaf de gegevens ook door aan zijn collega. “Mevrouw
heeft een plausibel verhaal”, voegde hij toe, groette mij en vertrok. Ik vraag me
nog wel eens af welk gevaar degene die de melding deed, vreesde want het gaat
mijn pet te boven.
Tineke S.
DISCRIMINATIE IN DE VOORRAADKAST
Het was een drukte van jewelste in de voorraadkast
Heb je het al gehoord riep de Jodenkoek verrast
De moorkop heeft het te verduren, iemand heeft weer last van kuren
Net als ooit de negerzoen, wat zouden ze met óns gaan doen?
De Zigeunersaus riep: nou ja, tegen de Vietnamese loempia
wat doen we met de Vlaamse friet, mag dat wel of mag dat niet?
De Spaanse peper rood en heet, riep het interesseert me echt geen reet
geen enkele soort voeding, snoep of koek of fruit
was ooit op discriminatie of mensen kwetsen uit
Turkse pizza, Wienerschnitzel, Griekse yoghurt noem maar op
de uien huilden de ogen uit hun kop,
ze voelden zich onaangepast in die drukke voorraadkast
en er klonken achter gesloten deuren
mensen moeten niet zo zeuren….
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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

TUINPRAATJE

HET WEREN VAN KATTEN UIT UW TUIN

Katten doen hun behoefte graag op kale en droge plekken. Dit kunt u voorkomen
door op deze plekken meer planten te zetten, want dan is het onmogelijk om
hun drollen te begraven.
Helemaal effectief is het om dan ook nog eens voor planten te kiezen met een
geur die ze verafschuwen. Wijnruit (een keukenkruid) verspreidt een onaan‐
gename geur en de katten blijven dan spontaan weg. Hetzelfde geldt voor Coleus
canina (kattenschrik). Dit plantje is niet altijd even gemakkelijk te krijgen, maar
buiten tuincentra verkopen ook kwekerijen van eenjarigen ze weleens vanaf de
maand mei. Het is namelijk een niet winterharde plant en na de eerste nacht‐
vorsten moet u er dus helaas weer afscheid van nemen. Ook citroengeur is niet
zo geliefd bij katten. U kunt daarom uitproberen of het aanplanten van citroen‐
verbena wil helpen. Verder zijn ooievaarsbek, vuurwerkplant, wormkruid,
Pyrethrum, citroentijm, geranium, munt, goudsbloemen en lavendel opties.
Daarnaast maken stekelige planten uw tuin niet geliefd bij de kleine viervoeters.
Ze lopen bijvoorbeeld niet graag langs hagen als vuurdoorn of vaste planten als
kogeldistel.
Veel andere planten hebben juist een aantrekkingskracht op katten, een exem‐
plaar wint het bij verre: het prachtige, paarsbloeiende Nepeta. Bekend onder de
veelzeggende Nederlandse naam kattenkruid. Katten liggen dólgraag in deze plant
en de geur is onweerstaanbaar voor ze. Zie de bovenstaande foto.
Plant deze dus zeker niet in uw tuin als u katten wilt weren!
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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
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Kwaliteit, service
én deskundigheid
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

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

23-07-13 10:10

23-07-13 10:10

RIJBEWIJSKEURING 75+

MET JAARAGENDA!!

info. Ton Scholtens, tel. 0345 753039 / 06 49715550)

SCHEMA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING
+ RIJBEWIJSKEURINGEN
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

05
09
07
11
09
06
10
08
05
03

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

19 maart 2021
23 april 2021
21 mei 2021
25 juni 2021
23 juli 2021
20 augustus 2021
24 september 2021
22 oktober 2021
19 november 2021
17 december 2021

Maak bijtijds een afspraak!
ZIE VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE PAGINA 23 VAN DE VORIGE DE KIJKER.

HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER
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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

UIT NIEUWSBRIEF NR. 9 2021

VAN LEVENDE VERHALEN CULEMBORG

We hebben de start van de nieuwe verhalentafelcyclus al een keer eerder
moeten uitstellen en omdat de Corona maatregelen voorlopig nog gelden,
moeten we dat helaas verschuiven naar najaar 2021.
Er hebben zich in het afgelopen najaar 52 deelnemers aangemeld en er stond
een groep van 12 vrijwilligers paraat om de verhalentafels te begeleiden. Maar
helaas, het virus werkt ons zwaar tegen.

Culemborgs verhalenboek “Onze Schooltijd”

We werken hard aan het boek over ‘onze schooltijd’. De verhalen uit het ver‐
halentafel seizoen 2019‐2020 worden gebundeld in een boek van zeven hoofd‐
stukken. Alle zeven schrijvers hebben hun deel geleverd. Wat nog te doen is:
redigeren, illustreren en vormgeven. Gelukkig hebben we ook daar deskundige
en enthousiaste vrijwilligers voor. De redactie is in handen van Saskia Cortlever
en Noor van Loveren. Irma Mommers doet de vormgeving en zorgt voor de
afstemming met de drukker. We vragen onze burgemeester om een mooi
voorwoord te schrijven. Naar verwachting kunnen we het boek begin mei 2021
uitreiken aan de vertellers en starten met de verkoop. Dat willen we gepaard
laten gaan met het nodige tromgeroffel.

Stand van zaken

In de afgelopen maanden hebben kennismakingsgesprekken plaats gevonden
met zeven vertellers. Zeven schrijvers staan klaar of zijn inmiddels begonnen met
de interviews. Voor enkele van hen is het schrijven van een levensverhaal een
nieuw avontuur. Zowel vertellers, als schrijvers zijn blij met elkaar. Er komen dus
weer een paar mooie boeken aan. In de afgelopen jaren is de uitreiking van de
boeken een hoogtepunt geweest, een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid
van familie en vrienden.
www.levendeverhalen.com
DE KIJKER MAART 2021
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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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Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

N U Bis Eonderdeel
S T E L Lvan
E NJB: Food
Keuzemaaltijd

TEL. 0344 - 693 771
W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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

ELKWELZIJN OVER OUDEREN ONDERSTEUNING
Voor wie is ouderenondersteuning?

Ouderenondersteuning is voor ouderen die nog zelfstandig wonen (alleen of
met hun partner), maar ook voor de naaste omgeving van ouderen. De ouderen‐
ondersteuner kan desgewenst ook optreden als vertrouwenspersoon.

Wanneer schakel je ouderenondersteuning in?

Je kunt bij de ouderenondersteuner terecht met vragen en/of problemen die
samenhangen met het ouder worden. Denk daarbij aan:
‐ je woonsituatie
‐ mobiliteit/vervoer
‐ eenzaamheid
‐ financiële ondersteuning
‐ vergeetachtigheid
‐ het huishouden / eten koken
‐ de zorg voor je partner

Ouderenondersteuning kan veel voor jou betekenen

Denk bijvoorbeeld aan:
‐ advies geven over voorzieningen, zoals de regiotaxi of de dagopvang
‐ je wijzen op activiteiten in de buurt
‐ meedenken over keuzes die je moet maken
‐ contact leggen met instanties die je nodig hebt
‐ jouw belangen behartigen bij deze instanties
‐ helpen bij de aanvraag “Doe Mee(r) regeling”
‐ telefooncirkel: Iedere dag op een afgesproken tijdstip even telefonisch
contact, van mens tot mens.

Actuele projecten
‐ Telefooncirkel: iedere dag op een afgesproken tijdstip even telefonisch
‐

contact, van mens tot mens.
Culemborgse Maatjes

Contact

Mail: info@elkwelzijn.nl
Bel: ouderenondersteuners: Karin Burgers: 06‐ 20718053, Loes van
Delft: 06‐ 83524878, Rukize Kesmer: 06‐ 83490174, Caroline v.d.
Meulen: 06‐ 83525112T
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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

