Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Juli 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!

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken

“Heb jij de prik al gehad?” “Ik wel! Ik heb de tweede al gehad.” “Wanneer krijg jij
die? Ik ben al klaar!” Enkele gezegden, waarmee de laatste tijd veel gesprekken
begonnen. Zij die al gevaccineerd waren keken daarbij ontzettend ”bevrijd” en er
was een bepaalde ontspanning te zien op ieders gezicht. Vreemd eigenlijk dat z’n
klein prikje met wat vocht erin, zoveel kan betekenen voor de mensheid. Over de
hele wereld werken duizenden mensen achter de schermen aan de ontwikkeling
van vaccins. Vaccins, die verschrikkelijke ziekten inmiddels al hebben uitgeroeid en
nu ons hebben bevrijd van het Covid-virus. Mensen, die achter gesloten deuren, in
helverlichte laboratoria, met pipetjes, Petri schaaltjes, microscopen en wat dies
meer zij, de gehele dag aan het werk zijn. Bezig zijn te onderzoeken om een
oplossing te vinden hoe we ziekmakende virussen en bacteriën de baas kunnen
worden. Deze mensen worden niet in het zonnetje gezet. De laboranten werken
op de achtergrond en doen hun fantastische werk in de anonimiteit. Mensen die
we eigenlijk meer eer zouden moeten betonen. Maar ja, we kennen ze niet. Ze
werken hard, maar onder de naam van grote concerns, in de schaduw van de
giganten.
Wie ook binnen achter gesloten deuren werken, maar die we wel kennen, zijn de
thuiszorgmedewerkers. Dagelijks komen zij bij degenen die zorg nodig hebben.
Door weer en wind, bij sneeuw en ijzel. Ze komen altijd, soms drie of zelfs vijf keer
per dag. Ook in de afgelopen Corona pandemie. In het begin zelfs zonder mondkapje. Nooit verzaakten ze. Het werk ging gewoon door. Elke keer moeten zij zich
aanpassen aan de woonsituatie, de verzorgende en soms ook oog hebben voor de
medebewoner of mantelzorger. Zij doen dit met respect, kundigheid en liefde. Zij
hebben een vriendelijk woord voor hun cliënt en daar waar nodig geven zij advies.
Deze fantastische zorgverleners werken in stilte in de schaduw van hun cliënten.
In de Corona pandemie werden de ziekenhuismedewerkers enorm gewaardeerd
en som in het zonnetje gezet, maar de thuiszorgmedewerkers? Misschien wel,
maar dan heb ik dit gemist. Ik heb heel veel respect voor hen. Altijd vriendelijk en
betrokken bij de zorg aan diegenen, die het nodig hebben.
In juli zijn diverse grote sportevenementen. We kunnen weer genieten van de
Nederlandse sporters. We juichen mee en hopen dat er veel eerste plaatsen en
gouden medailles worden gehaald. De thuiszorgmedewerkers verdienen mijns
inziens ook een plaats op het erepodium.
HIERBIJ HULDE AAN ALLE THUISZORGMEDEWERKERS.
HS
DE KIJKER JULI 2021

5

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

VAN HET BESTUUR
Het bestuur is op 26 mei 2021 voor het eerst sinds december 2020 weer bij elkaar
geweest. Hoewel de activiteiten van de Stichting niet helemaal stil hebben
gelegen, was het nodig om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dit mocht nu
weer. Alle bestuursleden waren ingeënt en we konden 1,5 meter afstand houden.
Er waren verschillende onderwerpen die aandacht verdienden. Hier willen wij een
overzicht geven van wat er in deze eerste bestuurlijke bijeenkomst van 2021 zoal
werd besproken.
Naast de normale bestuurlijke zaken de volgende punten:
- de rijbewijskeuringen en De Kijker
Deze activiteiten konden gedurende de gehele pandemie doorgaan.
- de assistentie van de belasting invulservice
begin dit jaar is dit, geheel onder auspiciën van de KBO/PCOB, tot uitvoer
kunnen komen. Wel wordt opgemerkt dat er een tekort aan invullers is,
waardoor op het huidige bestand een grote wissel is getrokken. Nieuwe
aanwas is dringend nodig. Elke hulp is welkom. Voor een training wordt
zorggedragen.
- De WBTR (lees hier meer over op pag. 29)
Deze wet behelst een aanscherping op verantwoordelijkheden van bestuursleden. Na verschillende onderdelen onder de loep te hebben genomen heeft
het bestuur uiteindelijk besloten dat de drie dagelijkse bestuursleden het één
en ander gaan bestuderen en in een volgende vergadering verslag uitbrengen.
Dan zal worden gekeken of SSCC aan de wettelijke eisen voldoet of dat er
statutaire aanpassingen nodig zijn en inherent hieraan een beleidsaanpassing.
- Anbi status aanvragen
Dit is tevens een onderwerp van gedachten wisseling geweest. Als de Stichting
een ANBI-status zou hebben, dan zouden de geldgevers aan de Stichting dit
kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting. Dit onderdeel wordt ook door
de dagelijks bestuursleden uitgezocht en zij zullen in beeld brengen wat de
voor- en nadelen voor de Stichting zijn.
- Seniorenbeurs en Senioren Event
Nu de Corona maatregelen een stuk zijn teruggeschroefd, hebben wij de
organisatie van beide activiteiten weer opgepakt. Als de verwachtingen
rondom de Corona maatregelen gestand blijven, zal de Seniorenbeurs op
zaterdag 9 oktober gaan plaats vinden in de Grote Barbarakerk aan de Kerkstraat.
DE KIJKER JULI 2021
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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

vervolg pag.07
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Het Senioren Event is nu gepland midden of eind november. In eerste instantie
wilden wij dit in september al organiseren, maar we willen toch het zekere
voor het onzekere nemen. Uiteindelijke is besloten om eind november “los te
gaan”.
Advertenties in De Kijker
Door diverse omstandigheden zijn er verschillende adverteerders afgehaakt.
Hierdoor komen de kosten van het drukken in gevaar. Tot nu toe konden we
dit budgettair neutraal doen, maar nu zal de Stichting er geld bij moeten
leggen. Al met al is besloten om in september druk bezig te gaan met de
acquisitie van nieuwe adverteerders. Nieuwe adverteerders kunnen zich
sowieso altijd melden.
Theaterwerkplaats voor 65-plussers
Vanuit deze organisatie is de vraag neergelegd of aansluiting bij onze Stichting
mogelijk zou kunnen zijn. Inmiddels zijn er gesprekken geweest en is er een
concept mantelovereenkomst opgemaakt. Het bestuur heeft de overeenkomst
bekeken en is in principe akkoord, dat deze Theaterwerkplaats voor komend
theaterseizoen onder de paraplu van onze Stichting gaat opereren. De
Theaterwerkplaats wil namelijk, in navolging van het eerdere project “Voor ik
het vergeet”, een nieuw Theaterproject in Culemborg opstarten met de naam:
“Als de muren konden praten”. Zodra één en ander zijn bestand krijgt, zullen
wij u hierover informeren.

Met deze foto van Ab Donker wensen wij u heel gezellige dagen

DE KIJKER JULI 2021

9

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

SERVICE

DOOR PAULA VAN DORT

Wat een herkenbaar stukje (van Richte
Lommert) in het meinummer van De KIJKER. Ik
ben ook van een zekere generatie en er zijn
inderdaad sindsdien heel veel dingen veranderd,
niet alleen in positieve zin maar ook in negatieve
zin, getuige het volgende verhaal.
Ik kom uit een groot gezin, ik had acht broers en
zussen, we hadden het niet rijk maar ook niet
arm. Ik was nog geen 14 jaar oud toen mijn
moeder een nieuwe stofzuiger nodig had.
En ik herinner mij nog als de dag van gisteren
hoe dat toen ging. De leverancier kwam die
stofzuiger netjes thuisbezorgen en ging hem
zelfs nog demonstreren ook. Hij liet zien dat de
beste houding om te stofzuigen was om de slang achter je rug om te houden zodat
je mooi rechtop kon blijven staan. Het was een Electrolux. De prijs weet ik niet
meer maar dat zal vast nog geen 50 gulden geweest zijn.
Vandaag de dag gaat dat wel anders, getuige het volgende. Ik was toe aan een
nieuwe computer, dus ik naar de winkel voor een nieuwe. Ik moest mijn oude
computer naar de winkel brengen dan zou de verkoper alles van mijn oude
computer overzetten naar de nieuwe. Een paar dagen later kreeg ik een telefoontje dat ik deze kon halen. Op naar de winkel dus, na het betalen van 538 euro
kreeg ik deze mee in een doos, zo van alstublieft mevrouw, zie er maar mee thuis
te komen en zoek het verder maar uit, want zoiets moet natuurlijk nog aangesloten worden ook. En natuurlijk zou hij mij daarbij wel kunnen helpen, maar dan
komen er weer kosten bij.
Gelukkig heb ik een buurvrouw die me daarbij geholpen heeft, want in mijn eentje
zou mij dat niet lukken.
Zelf ben ik 30 jaar zelfstandig ondernemer geweest, eigenaar van een “kruidenierswinkel” samen met mijn man.
‘s Woensdags ging hij bij diverse klanten de bestelling ophalen om ze op vrijdag
netjes en zonder kosten thuis te bezorgen. En in die tijd waren wij nog niet in het
bezit van een auto, dat ging op de bromfiets.
Ja dat waren nog eens tijden.
DE KIJKER JULI 2021
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Fit en vitaal ouder worden, zo lang
mogelijk thuis wonen, dat gun je
iedereen. Meedoen, actief zijn en blijven
helpt daarbij. Levenservaring en wijsheid
van ouderen maakt Culemborg sterker.

Heeft u ondersteuning nodig bij
huishoudelijke klussen?

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

rkesmer@elkwelzijn.nl

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

Houdt u ook zo van samen eten,
koffie drinken, koken,
wandelen, biljarten etc.?

Heeft u vragen over uw
financiën, inkomen of
financiële regelingen?

kburgers@elkwelzijn.nl

Zorgt u voor iemand in uw
omgeving en zou u die zorg willen
delen?
Loes van Delft
06 - 83 52 48 78

lvandelft@elkwelzijn.nl

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied
van wonen, welzijn en zorg?
De wijkcoaches voor ouderen en de
mantelzorgconsulent van ElkWelzijn kunnen u
ondersteunen met informatie en advies.

Caroline van der Meulen
06-83 52 51 12

cvandermeulen@elkwelzijn.nl

gaan, maar het is te duur voor mij.”

ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg
(0345) 515 227, www.elkwelzijn.nl

MODERN KOKEN
Zoals ik in de vorige DE KIJKER aankondigde zal ik de komende maanden een
aantal keukenapparaten onder de loep
nemen. Ik leg uit waar het voor is, wat
de voor- en eventuele nadelen zijn en ik
geef er een passend recept bij.

We beginnen met DE SLOWCOOKER

De Slowcooker (amerikanen noemen
het een Crockpot) is een stoofpan met een uitneembare binnenpan waarin je op
een lage temperatuur in langere tijd vlees en groente klaarmaakt. Vergelijk het
met het vroegere petroleumstelletje of je ouderwetse stoofpan. Daarin kon urenlang draadjesvlees staan te pruttelen maar je moest wel in de buurt blijven om te
voorkomen dat het aanbrandde.
De inhoud van de pan kan uiteenlopen van 3 liter tot wel 8 liter. Een iets grotere
pan is prettig omdat je dan meerdere porties tegelijk kunt maken.
De Slowcooker heeft 3 standen: Low/laag is ongeveer 75/80 graden. High/hoog is
ongeveer 85/90 graden en een warmhoudstand.
Op de stand low bereid je kip in 3 uur, varkensvlees in 6 en rundvlees in 8 uur.
De stand high is sneller, dan kun je de tijd ongeveer halveren, voor kip wordt het
dan ongeveer 2 uur, varkensvlees 3 en rundvlees 4 uur.

Je bereidt alles voor zoals je normaal ook zou doen

Vlees evt. eerst aanbraden, groenten en kruiden snijden en dan doe je alles in de
pan, stelt de tijd in en dan ga je lekker wat anders doen. De pan is aan het werk, je
hoeft er niet bij te blijven. Vergelijk het met je koelkast, die staat ook gewoon aan
terwijl jij de deur uitgaat!

En dan zijn we bij de voordelen aangeland

Je kunt de pan dus rustig onbeheerd aan laten staan.
Hij verbruikt weinig stroom (b.v. 10 uur slowcooker verbruikt even veel stroom als
1 uur hete lucht oven).
De pan werkt met een constante temperatuur, het vocht uit het vlees en/of
groenten circuleert in de gesloten pan waardoor alle sappen en smaken behouden
blijven, het eten wordt niet “kapot” gekookt ondanks de lange bereidingsduur.
DE KIJKER JULI 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.

Wat is bewindvoering en financieel beheer, wanneer hebt u dat nodig?
Soms bent u (dat kan ook tijdelijk zijn) niet in staat om zelf uw financiele zaken te regelen.
Het geeft rust en vooral zekerheid wanneer het beheer hiervan uit handen wordt gegeven
aan mensen die verstand hebben van dergelijke zaken.
Rechterlijke beschikking
Een rechterlijke beschikking draagt het beheer van uw geldzaken over aan een bewindvoerder. Dit betekent dat zij vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor uw financiële huishouding. Zij behandelen al uw financiële post en zorgen voor de afwikkeling ervan.
Financieel beheer wordt vaak ingesteld voor mensen die tijdelijk hulp kunnen gebruiken, de
gang naar de rechtbank kan dan overgeslagen worden.
Geen financiële romslomp en meer rust
Voor zowel bewindvoering als financieel beheer geldt: geen financiële rompslomp, alle
inkomsten en uitgaven worden beheerd en geen wirwarvan regels en instanties meer.
Bovendien geeft het uit handen geven vanuw financiële zaken meer rust. U weet zeker dat
dit goed geregeld wordt. U hoeft nergens meer aan te denken en al uw rekeningen worden
netjes afgehandeld door de partij waar de bewindvoering onder is gebracht. Ook voor mantelzorgers bestaan aantrekkelijke mogelijkheden. Informeer hier gerust naar bij een erkend
bureau. Zij kunnen u hier meer informatie over geven.
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Je gebruikt geen toegevoegd vet. Kruiden en smaken kunnen goed intrekken. Je
gebruikt heel weinig vocht, er komt tijdens het slowcooken veel vocht uit het vlees
en de groenten, dus je voegt maar heel weinig vocht toe.

Zijn er ook nadelen?

Eigenlijk niet, wel moet je weten dat je het gerecht weliswaar op de warmhoud
stand kunt zetten maar de pan is niet bedoeld om erin op te warmen, daar is het
proces te langzaam voor.

SLOWCOOKER RECEPT
Het meest voor de hand liggend zou nu
zijn om een recept voor draadjesvlees te
geven maar ik geef mijn lievelingsrecept:
Thaise kip in pindasaus (2 personen)

Doe in de pan:
-

-

1 ½ eetlepel pindakaas
Flinke kop kokosmelk
1 eetlepel bruine basterdsuiker
Flinke dessertlepel Thaise rode curry pasta (toko of Turkse winkel op het
Chopinplein), evt meer als je van pittig houdt
1 eetlepel zoete ketjap (ketjap manis)
1 eetlepel visssaus (toko of Turkse winkel)
½ eetlepel tamarinde (als je dat niet hebt kan je het gerecht op het eind
met citroensap op smaak brengen)
1 theelepel gehakte knoflook
Alles even goed doorroeren en dan 4 kleine kippendijenfilets (evt. eerst
aanbakken, ik doe dat niet) erbij doen

Stel de pan in op 3 uur low of 2 uur high. Na afloop proef je even of het pittig genoeg is, genoeg zuur/zout? Voeg evt. wat extra sambal toe, citroensap of vissaus.
Versier met verse koriander als je daarvan houdt, schijfjes citroen, reepjes chili en
geef er rijst bij. Sperzieboontjes erbij zijn ook lekker.
Ik hoop dat het smaakt!
DE KIJKER JULI 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

DATUMS DIE JE NOOIT VERGEET

DOOR RICHTE LOMMERT

Ieder mens heeft in zijn hoofd een aantal data die hem/haar aan bepaalde gebeurtenissen doen herinneren. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de verjaardagen
van partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden. Als geheugensteuntje stonden de namen op een verjaardagkalender, die vrijwel bij iedereen in
het toilet hing. Ook andere gebeurtenissen van heel andere aard zitten soms in
het geheugen gebeiteld. Het overlijden van dierbaren wordt herdacht en voor
feestelijke herdenkingen gaat de vlag uit. Zo vieren de bewoners van Leiden nog
ieder jaar op 3 oktober het ontzet van de Spaanse belegering in 1574 met haring
en wittebrood. Ooit had ik een vriend, die ieder jaar op 14 mei van Amstelveen
naar Rotterdam reed om bloemen te leggen bij het bombardementsbeeld. Hij had
verwanten bij het bombardement verloren.
Als geboren Groninger denk ik op 28 augustus aan het ontzet van het beleg van de
stad in 1672 door de Duitse aanvallers.
Onuitwisbaar staat het feest van de 28 augustus 1934 in mijn geheugen. Ik ben zes
jaar en ga aan de hand van mijn vader naar de kermis op de Grote Markt. In het
midden staat de stoomcarrousel. Dit was een grote draaimolen aangedreven door
een stoommachine. Een jongeman schepte voortdurend kolen op het vuur onder
de waterketel. Door de ontstane stoom van het hete water werd de kracht ontwikkeld waardoor de molen ging draaien. Mijn vader betaalde een plak (= een muntstuk van twee en halve cent) en zette mij op een houten paard. De orgelman deed
een muziekboek in het orgel, wachtte op de stoomfluit, en begon aan het wiel van
het orgel te draaien. De machinist gaf stoom en sissend zette de draaimolen zich in
beweging en ging door tot het moment dat het orgel ophield met spelen. De
machinist sloot de stoom af en de draaimolen minderde vaart en stopte. Mijn
vader tilde mij weer van het paard, waarvan ik de teugel de hele rit stevig in mijn
knuistjes had gehouden. In de middag moest ik naar bed om ’s avonds om tien uur
naar het grote vuurwerk te kijken. Deze twee gebeurtenissen houden voor mij de
28 augustus van Gronings ontzet voor altijd onvergetelijk. Op veel latere leeftijd
ben ik nog twee keer naar het feest terug geweest en beide malen viel me de
ongedwongen feestvreugde op.
Dan de datum van 6 juni 1944. Op het eerste gezicht een normale winderige,
zonnige dinsdag. Op de gebruikelijke 8.15 uur haal ik mijn vriend Wim op en we
lopen samen drie kwartier naar school. Het is repetitieweek voor onze overgang
van de tweede naar de derde klas (dat we die derde klas nooit zullen afmaken
weten we op dat moment natuurlijk nog niet).
DE KIJKER JULI 2021
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Om 11.30 uur zijn de twee repetities afgelopen en lopen Wim en ik weer naar huis;
’s middags herhaalt zich hetzelfde ritueel maar nu valt ons iets op, groepjes
mensen staan overal met elkaar opgewonden te praten.
Thuisgekomen zie ik oom Jan die het laatste nieuws heeft verteld: de geallieerden
zijn geland in Normandië en onze bevrijding van de Duitse bezetting is nabij. In de
avond wordt de landing door de Duitse weermacht bevestigd en er optimistisch
aan toegevoegd, dat de landing is mislukt en de vijand in zee is teruggedrongen.
Gelukkig is het een nepbericht en kunnen we stiekem, via Radio Oranje, de ware
vorderingen volgen. De oude Bosatlas erbij en we zien de namen van plaatsjes
waarvan we nog nooit eerder hadden gehoord.
De ware gebeurtenissen op die 6e juni 1944 zijn pas veel later bekend geworden.
De duizenden doden, veelal jongeren van 18 tot 24 jaar, en de enorme verwoestingen zijn pas later bekend geworden. Lees hierover het geweldige boek
van Cornelius Ryan “De langste Dag” waarin de details van de invasie worden
beschreven. Zelf ben ik bijzonder geboeid door de invasie en de bloedige gevechten die in Normandië hebben plaats gevonden.
In de jaren zeventig ben ik nog een paar
keer naar de invasiestranden geweest
en iedere keer raakte ik onder de indruk van hetgeen zich daar heeft
afgespeeld. Mede door het boek “De
langste Dag” (zeer lezenswaardig) kon
ik mij een vaag beeld vormen wat zich
daar heeft afgespeeld. Ik was in St.Mère
Eglise, een dorpje waar tientallen parachutisten, weerloos hangend aan hun
parachute, meedogenloos door Duitse soldaten werden beschoten. Eén parachutist bleef met zijn parachute hangen aan de spits van het plaatselijke kerkje. Door
zich gedurende 48 uur dood te houden overleefde hij de massale slachtpartij. Voor
de toeristen hangt nu nog steeds een parachute aan de spits van de kerktoren met
daaraan een als militair verklede pop. Commercie als op veel plaatsen in
Normandie. Ik zag de steile 30 meter hoge klip van Pointe du Hoc. Soldaten, velen
met zestig kilo bepakking, probeerden met behulp van naar boven geschoten
touwladders, naar de top te klauteren om een Duits kanon buiten gevecht te
stellen. Dat de ontvangst niet een hartelijk welkom was, behoeft geen betoog. De
Duitse soldaten stonden op de top van het klif klaar en schoten hun Amerikaanse
leeftijdsgenoten onbarmhartig van de touwladders.
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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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Onuitwisbaar is het zien van de stranden van Omaha Beach. Haast onmogelijk om
je te kunnen voorstellen dat op deze plek duizenden Amerikaanse soldaten een
strand op moesten dat bezaaid was met landmijnen en kraaienpoten. Landingsboten werden zestig meter voor de kust lek geschoten en alle dertig soldaten met
zware bepakking, verdronken jammerlijk. Voeg daarbij dan nog prijsschieten van
Duitse mitrailleurs uit de gleuven van de atlantikwall, dan kan je, zelfs met heel
weinig fantasie, een voorstelling maken van het enorme bloedbad dat op 6 juni
1944 heeft plaats gevonden.
Een bezoek aan het Amerikaanse militaire kerkhof in Normandië is dan ook
natuurlijk een must. Bij het zien van de duizenden in het gelid staande hagelwitte
kruizen, past slechts de overtreffende trap van het woord indrukwekkend.
Er heerst een doodse stilte, de mensen die er rondlopen, fluisteren, bomen ruisen
en de aanwezige vogels kwetteren. Voor de ingang van het kerkhof staat een
bloemenstalletje dat standaard boeketten voor f.frs.50 (€ 7) verkoopt. We kopen
een boeket en zoeken een graf met (mijn) geboortejaar 1928. Die vinden we
natuurlijk niet maar wel één uit 1925. We leggen de bloemen neer bij het kruis van
de 19-jarige Amerikaanse soldaat uit Wisconsin, die zijn jonge leven gaf voor onze
vrijheid. Ik heb maar een vaag idee waar Wisconsin ligt maar onze jonge Amerikaanse soldaat had waarschijnlijk geen enkel idee waar Normandië lag. Toch gaf hij
zijn jonge leven voor onze vrijheid. Ik kan er niks aan doen, maar zie en hoor een
schreeuwende meute op het Malieveld krijsen: “Wij willen onze vrijheid terug”.
Zou dit zootje ongeregeld enig benul hebben van wat de betekenis van de woorden “bezetting” en “vrijheid” is?
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Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service

Kwaliteit, service
én deskundigheid

Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 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

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

Hulp nodig bij uw ﬁnanciën?
Wij bieden
-

Beschermingsbewind
Financieel beheer
Administra�e
Inzicht in uw ﬁnanciën
Ondersteuning voor mantelzorgers
Persoonlijke aandacht
Ervaring in omgang met demen�e
Maatwerk

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e
en wensen.
Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

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

23-07-13 10:10

23-07-13 10:10

ASPERGES
Verschil tussen wit en groen
Naast het witte goud, zijn er ook groene en soms zelfs paarse asperges te koop. De
groene is, na de witte, de meest gangbare en is het hele jaar door verkrijgbaar.
Daardoor worden ze ook gezien als minder speciaal. In feite verschillen de twee
niet veel van elkaar. Hij is wat krachtiger en kruidiger van smaak. Voordat ze de
grond in gaan zijn ze beide hetzelfde, maar nadat ze in de aarde verdwijnen veranderen ze qua kleur. De witte worden onder de grond gekweekt en de groene
boven de grond. Door zonlicht wordt de stof chlorophyll geactiveerd, die de
asperge groen maakt. Witte asperges die lang in de zon liggen zullen daarom ook
een groene kleur krijgen.
Welke is gezonder?
Qua voedingsstoffen ontlopen groen en wit elkaar amper. De kop van de asperges
is het belangrijkste als het gaat om voedingsstoffen, want daarin zitten de meeste
vitaminen en mineralen. De kop van de asperge is goed gevuld met B-vitaminen.
In het lijf van de asperge komen deze B-vitaminen ook wel voor, maar de kop
spant de kroon. B-vitaminen zijn essentieel voor ons mensen als het gaat om
onze energiehuishouding, immuunsysteem, zenuwstelsel maar ook om ons
cholesterol in toom te houden.
Mineralen
Mineralen als magnesium, kalium en calcium zijn eveneens rijkelijk aanwezig in
asperges van beide kleuren. Kalium is een belangrijke stof om de bloeddruk in
balans te houden, het hart normaal te laten kloppen en voor een optimale
spierfunctie. Magnesium houdt ons bloed dun, is belangrijk bij onze koolhydraat-,
eiwit- en vetstofwisseling, maar het helpt ook om te ontspannen. Calcium is dikke
vrienden met magnesium. Deze werken met elkaar samen, een tekort van het één
is vaak ook een tekort van het ander. Voor sterke botten en spieren heb je niet
alleen calcium nodig, maar dus ook voldoende magnesium.
Voedingswaarden
Qua koolhydraten, vetten en andere van dit soort voedingswaarden zijn groene en
witte asperges ook vrijwel gelijk. Het Nederlandse Voedingscentrum maakt geen
onderscheid tussen groen en wit, waardoor u ervan uit mag gaan dat Asperges
gezond zijn, of ze nu wit zijn of groen. Mensen met diabetes type 2 schijnen zelfs
extra baat te hebben bij het eten van deze groente. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat asperges van invloed zijn op onze insuline-afgifte. Mensen die
gediagnostiseerd zijn met diabetes type 2 kunnen baat hebben bij het eten van
asperges. Asperges helpen de bètacellen in de alvleesklier, waar insuline wordt
gemaakt, om beter hun werk te doen.
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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
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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

HUIS-TUIN-EN-KEUKENMIDDELTJES OM LIJMRESTEN TE VERWIJDEREN
Bron: Libelle.nl, Oma Weet Raad, 16 april 2021

Lijmresten zijn vaak behoorlijk lastig te verwijderen.
Er bestaan speciale middeltjes om ervan af te komen,
maar deze zijn vaak niet goedkoop. Gelukkig kunt u
lijmresten ook heel goed verwijderen met producten
die u waarschijnlijk al in huis heeft.

Cola

Het klinkt misschien een beetje gek, maar cola kan helpen bij het verwijderen
van de meest hardnekkige lijmresten. Denk bijvoorbeeld aan de sterke lijm die
is gebruikt om vloerbedekking vast te zetten. U gaat als volgt te werk: giet
voorzichtig een beetje cola over de lijmresten heen en laat die enkele minuten
intrekken. Gebruik een sponsje doordrenkt met cola voor lastig te bereiken
hoeken. Pak een plamuurmesje of andere schraper en schraap de lijmresten nu
gemakkelijk van de vloer of trap af. De cola-tip werkt waarschijnlijk alleen bij z.g.
‘watergedragen’ lijm, die vooral vroeger werd gebruikt. Neem de proef op de
som door er wat water op te gieten -of er een natte doek op te leggen- en een
tijdje te laten inwerken. Wordt het zacht? Dan is het watergedragen lijm.

Boter

Lijmresten kunnen ook lelijk achterblijven op glas, denk bijvoorbeeld aan een
prijssticker onder op een glazen pot of vaas. Boter kan helpen om ook deze hardnekkige stickerresten te verwijderen. Dit doet u door een flinke laag koude boter
op de lijmresten te smeren en dit 1 tot 2 dagen te laten inwerken. Daarna kunt u
de lijmresten gemakkelijk van het glas afschrapen. Blijven er toch nog restjes lijm
op het glas achter? Dan kunt u deze verwijderen met spiritus.

Aceton

Dan is er ook nog secondelijm. Deze lijmsoort lijkt soms niet weg te krijgen. Toch
bestaat ook hier een handig middeltje voor. Secondelijm kunt u namelijk verwijderen met aceton, wat in veel nagellakremovers te vinden is. Laat de aceton
goed intrekken op de lijmresten en na een tijdje kunt u de lijm gemakkelijk verwijderen met een mesje op spatel. Wel is het bij dit trucje belangrijk om voorzichtig te zijn, aceton is namelijk een bijtende stof.
Brillendoekje
Blijven er na het proberen van al deze trucs nog steeds lijmresten achter? Haal
dan eens een brillendoekje tevoorschijn, deze is namelijk ideaal om kleine restjes
lijm mee te verwijderen. Het duurt wel even voor u alle lijm heeft weggeboend,
maar als u eenmaal klaar bent is wel echt alle lijm verdwenen.
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Wist u dat wij:
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TEL. 0344 - 693 771
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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

WTBTR

(= WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN)

De WBTR is een wettelijke verplichting voor
verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor
alle besturen. En op 1 juli 2021 moet je eraan
voldoen.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) gaat over:
- De positie en plichten van bestuursleden en
toezichthouders.
- De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
- Het financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
- Regels omtrent belangenverstrengeling.
- Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Deze wet is bedoeld:
om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn
regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste
activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als “een
greep uit de kas” en “vriendjespolitiek” vaker voor te komen dan velen denken.
De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te
bespreken en vast te leggen.
De WBTR is relevant voor:
- Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen,
- Vrijwilligers en betaalde bestuurders,
- Grote en kleine verenigingen/stichtingen,
- Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts,
- Belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen. Nationaal, regionaal en lokaal.
Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting.
Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of
stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat.
Voor meer informatie: www.ivbb.nl
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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

