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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop
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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
“Wat zal ik vandaag toch weer eten?” Je zou zeggen wat moet ze daar nou mee. 
Nou, ik merk steeds meer dat wij als ouderen ons deze vraag bijna dagelijks 
stellen. We moeten koken, maar hebben er eigenlijk geen zin in. We kunnen niet 
alles meer verdragen, of hebben minder trek. Er is veel keus, maar we lusten niet 
alles. Vroeger was het makkelijk. Er was een week schema. Zondag rundvlees 
met boontjes of spruiten (die vond ik overigens als kind verschrikkelijk, maar 
welk kind eigenlijk niet). Maandag de kliekjes van zondag. Dinsdag bietjes met 
een speklapje, woensdag gehakt dag, donderdag weet ik niet meer en vrijdag 
rijst, want dan was de keuken pas schoongemaakt en zaterdag soep. Ja en nu 
moeten we elke dag iets anders kiezen uit een groot scala aan mogelijkheden.  
Afgelopen zondag was ik in Amsterdam en ging ik ergens even wat eten. Ook 
hier op het menu weer een scala aan mogelijkheden. Ik vroeg aan de serveerster 
wat het lekkerste was. “Biefstuk, want dat is onze specialiteit” gaf ze als ant-
woord. Nou dat dan maar genomen. Ik kreeg biefstuk geserveerd op een diep 
bord met daaromheen biefstukjus en erbij twee witte boterhammen. Ik heb 
genoten. Ik realiseerde me hoe lekker dit toch was. Tegelijkertijd kwam een 
herinnering bij me boven. Toen ik 8 jaar was, ging ik met mijn moeder even bij 
vrienden aan. Ze waren toevallig net biefstuk aan het bakken voor op brood. 
“Willen jullie ook een boterham”, was de vraag. Het was voor het eerst dat ik 
biefstuk at, want we leefden toen van de sociale dienst en biefstuk was veel te 
duur. Ik weet nu nog dat ik tijdens het eten dacht: wat lief van ze dat zoiets 
lekkers delen. Maar dat lekker eten niet duur hoeft te zijn, realiseerde ik me de 
volgende dag. Ik had bruine bonen met sla en een speklapje. Ook toen weer 
gingen mijn gedachten terug naar vroeger. Met Kerstmis gingen we altijd 2e 
Kerstdag bij mijn tante eten. Tante was geen keukenprinses en vroeg me altijd 
wat ik wilde eten. Ik vroeg dan steevast bruine bonen met sla en spek, want daar 
kon ze niets aan verprutsen. De spek werd overigens voor de zekerheid door 
mijn oom gebakken. Ik kan wel vertellen dat ik er altijd van heb gesmuld. Mijn 
tante was iemand van de gezegdes. Als ze iets lekkers at of dronk, zei ze altijd: 
“Het is net of er een engeltje over mijn tong plast”. De Kerst staat weer voor de 
deur. Wat je eet, Exquise, stoofperen of stamppot, ik hoop dat je ervan geniet. 
 

Ik wens iedereen met de Kerstdagen en de jaarwisseling, in welk  
opzicht dan ook, engeltjes toe. Naast vrede en gezondheid, 
tevredenheid vinden in de kleine dingen en engeltjes die 
voorbijkomen. 

                                          HS 

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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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 ver-
huur 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.  

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. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

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

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET INZETBAAR VOOR ZORG IN INSTELLING 
uit nieuwsbericht 02-07-2021 van Rijksoverheid  
 

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Blz (Besluit langdu-
rige zorg) waardoor inwoners met een pgb (persoonsgebonden budget) in klein-
schalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat le-
veren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwo-
ners van een wooninitiatief blijven dan de basis voor de zorgvraag in plaats van 
collectieve afspraken via een zorgkantoor. De zorgvraag van mensen wordt daar-
mee vooropgesteld in plaats van de financieringsvorm. Daarnaast wordt gewij-
zigd onder welke voorwaarden iemand vergoeding van zorg met verblijf in een 
instelling mee kan nemen naar de Europese Unie (EU), de Europese Economische 
Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook worden de terugwerkende kracht van indica-
tiestellingen door Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en de betaling van bijko-
mende zorgkosten verduidelijkt. 
Pgb voor kleinschalige wooninitiatieven 
Op dit moment verliezen inwoners van kleinschalige wooninitiatieven hun pgb 
als zij dit volledig besteden bij een initiatief dat gecontracteerd wordt door een 
zorgkantoor. Het wooninitiatief levert dan namelijk geen zorg meer vanuit het 
pgb maar op basis van afspraken via een zorgkantoor. Met de wijziging van het 
Blz wordt een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep pgb-houders die 
wonen in een wooninitiatief op het moment dat het wooninitiatief zorgafspra-
ken maakt met een zorgkantoor. Door deze uitzondering te maken voor deze 
specifieke groep kunnen zij hun pgb behouden en wordt het voor kleinschalige 
wooninitiatieven makkelijker om over te stappen naar zorg die ingekocht wordt 
via een zorgkantoor. Een verzekerde kan met deze wijziging zorg met verblijf in 
een instelling vergoed krijgen met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld als de 
verzekerde met spoed opgenomen moet worden in een instelling. Een besluit 
met terugwerkende kracht kan verleend worden onder bijzondere omstandighe-
den en enkel bij zorg met verblijf in een instelling. Voorbeelden van bijzondere 
omstandigheden zijn een onvoorziene verandering in de gezondheidssituatie of 
het plotseling wegvallen van mantelzorg.  
Bijkomende zorgkosten 
Naast de terugwerkende kracht van indicatiebesluiten wordt ook de betaling van 
bijkomende zorgkosten uit het pgb verduidelijkt. Bijkomende kosten zijn bijvoor-
beeld kosten als cursussen of entreegelden voor zorgverleners. Hiervoor hante-
ren zorgkantoren een vergoedingenlijst. Met de wijziging van het Blz wordt het 
mogelijk om de bijkomende kosten verder uit te werken per ministeriële rege-
ling, waardoor aangesloten wordt bij de praktijk.  
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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TERUGBLIK SENIORENBEURS IN DE GROTE BARBARAKERK 

De SENIORENBEURS van zaterdag 9 oktober in de grote Barbarakerk bleek een 
groot succes te zijn. De mooie kerkruimte leende zich uitstekend voor deze 
activiteit. Op de binnenruimte was er een gezellig “café” gesitueerd. 
Daaromheen stonden langs alle zijkanten veel kramen van diverse instellingen 
die informatie gaven over hun activiteiten.   

De bezoekers, werden na een vaccinatiecontrole, via bonnen getrakteerd op 
twee keer thee/koffie en twee heerlijke broodjes (en kleine hapjes zonder bon). 
Het was allemaal uitstekend verzorgd. De 
samenwerking tussen de verschillende organisaties 
verdiende een grote pluim. Niet alleen op de dag zelf, 
maar zeer zeker ook voor de voorbereiding.  

Als sluitstuk werd er een gezellige bruidsshow 
gegeven. Jongeren showden bruidskleding uit de jaren 
50/60/70. Niet alleen Nederlandse kleding maar ook 
buitenlandse o.a. Indonesische en Marokkaanse. 

 

9DE KIJKER DECEMBER 2021/JANUARI 2022



Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl



 
 
SAVE THE DATE  
 
Heb je het al gehoord? Deze kerst komt KerstKleedjeAan (de eerlijkste pop-up 
boutique met Kerst) naar Culemborg, en wij zijn ook van de partij!  
We zijn superblij dat dit initiatief vanuit Utrecht is overgewaaid en kunnen niet 
wachten op 11 december. Zien we jou dan ook tussen al het moois in de 
bibliotheek Culemborg op zaterdag 11 december tussen 11:00 en 17:00uur? 
 

Wil jij spullen doneren of op een andere manier meehelpen? Neem dan contact 
op met ons en wie weet laat jij heel wat mensen stralen deze kerst!  
We zijn volop bezig met voorbereidingen voor een editie KerstKleedjeAan in 
Culemborg.  
 
Wil je meer weten? Check de website: www.kerstkleedjeaan.nl of neem een 
kijkje op de facebookpagina van kerstkleedjeaan: 
http://www.facebook.com/kerstkleedjeaan. 
 
 
Mailen mag ook via: kerstkleedjeaanCulemborg@gmail.com 
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ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg 
(0345) 515 227, www.elkwelzijn.nl 

 e gaan, maar het is te duur voor mij.” 

 

 
 

 
Rukize Kesmer 

06 - 83 49 01 74 
rkesmer@elkwelzijn.nl 

 

 
Karin Burgers 

06 - 20 71 80 53 
kburgers@elkwelzijn.nl 

 

 
Loes van Delft 

06 - 83 52 48 78 
lvandelft@elkwelzijn.nl 

 

 
Caroline van der Meulen 

06-83 52 51 12 
cvandermeulen@elkwelzijn.nl 

 

Houdt u ook zo van samen eten, 
koffie drinken, koken, 

wandelen, biljarten etc.? 
 

 

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? 

 

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

 

 
Zorgt u voor iemand in uw 

omgeving en zou u die zorg willen 
delen? 

 

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. 



HET MODERNE KOKEN                DE THERMOMIX 
 
Dit is het laatste kookapparaat dat 
ik in deze rubriek bespreek en te-
vens de meest geavanceerde. 
De Thermomix (TM) is nog niet zo 
bekend in Nederland. Hoewel het 
een Duits apparaat is wordt hij het 
meest verkocht in Australië, maar 
ook in België en Spanje wordt hij 
veel verkocht. 
De reden ligt o.a. in het feit dat de 
Thermomix niet in de winkel te 
koop is maar alleen via een demon-
stratie te bestellen is. Ik zag hem 
voor het eerst bij mijn schoonzus. 
Haar nicht uit Australië had hem 
meegenomen toen zij een tijd in 
Nederland kwam wonen; vervol-
gens hebben wij een demonstratie 
bijgewoond en de TM zelf aangeschaft. 
Het is het meest veelzijdige apparaat voor de keuken dat voorhanden is, hij heeft 
twaalf functies, hij kan o.a.: wegen, mixen, mengen, deeg kneden, malen, sto-
men, koken en braden. Hij heeft een ingebouwde weegschaal, een scherp mes 
om te blenden, maar in de roerstand roert hij langzaam bv je risotto. Hij heeft 
een aparte opzetschaal waarin je gelijkertijd op 2 niveaus kunt stomen, een in-
zetbaar maandje waarin je bv aardappelen stoomt terwijl je in de beker soep 
klaarmaakt. 
Je kunt er zelfs sorbetijs in maken met een heerlijke Sabayon als toetje! De TM 
heeft een ingebouwd digitaal kookboek waarmee je stap voor stap de recepten 
kunt bereiden, ook kan je hem aansluiten op het internet en op die manier re-
cepten uit de hele wereld downloaden en opslaan. 
Je kunt in de TM niet alleen soep maken maar ook een complete maaltijd omdat 
je verschillende functies tegelijk kunt gebruiken, zo kun je onder in de kom water 
doen en in het mandje rijst of aardappelen, boven op de kom plaats je de stoom 
schaal, in het onderste gedeelte van de stoom schaal leg je je groenten en in het 
bovenste gedeelte leg je b.v. je visfilet. Je stoomt dan in een keer je rijst of aard-
appelen, je groenten en je vis. Mijn schoonzus maakt regelmatig nasi met groen-
ten en omelet in één keer klaar in de TM. 
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Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.



vervolg pag.13 
Eigenlijk is het lastig uit te leggen wat je er allemaal mee kunt zonder demonstra-
tie. Dat is dus ook de reden waarom hij alleen na een demonstratie besteld kan 
worden. Wie wel eens naar “Masterchef” kijkt heeft hem vast al eens in werking 
gezien, hij wordt daar veel gebruikt. De Thermomix is wel erg duur, toen ik hem 
aanschafte kostte hij rond de € 1000. Nu, zo’n 8 jaar later kost hij ongeveer € 
1300 maar dan heb je ook het allernieuwste model.  
Ik geef dus geen recept deze keer omdat hij bij wijze van spreken alles kan (al-
leen erin wokken lukt niet) en ik denk niet dat de TM bij jullie thuis staat.  
Wie interesse heeft en meer van de TM wil zien kan kijken op de website 
www.thermomixbenelux.com. Heb je echt belangstelling dan ken ik nog wel ie-
mand die een demonstratie wil geven. 
 
Dit was het dan. Ik hoop dat jullie 
er wat aan hebben gehad en je keu-
kenapparaten met veel plezier ge-
bruiken. 
Momenteel ben ik zelf erg aan het 
wokken (een wok kost €15,00) 
vooral veel Chinese recepten. Als 
daar belangstelling voor is wil ik die 
met alle plezier in de komende Kij-
ker delen. 
 

Veel kookplezier!           Yvonne 
 
 
 
HANDWERKEN 
 
Al meer dan zesenveertigduizend mensen volgen de activiteiten op het 
YouTubekanaal van Handwerkles Mirte Schrammeijer leerde handwerken 
van haar moeder die urenlang met een haak-of breiwerkje op de bank kon 
doorbrengen. Nu is het Mirte zelf die Nederlanders aan het naaien, punni-
ken, breien, borduren en haken wil krijgen. Op Handwerkles zijn basiswerk-
jes te vinden zoals het haken van een lapje. Verder wordt uitgelegd hoe een 
haakpatroon moet worden gelezen.  
Voor de gevorderde handwerker zijn er filmpjes met gebreide kerstballen, 
kleurrijke vriendschapsbandjes of babyslofjes. 
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Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

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

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00



NIEUWE ONTMOETINGSPLAATS IN CULEMBORG:             DE DERDE HELFT          
 
Op de woensdagmiddag kunnen 
ouderen uit Culemborg bij sport-
vereniging CMHC in Culemborg 
gratis kennismaken met activitei-
ten. De Derde Helft is een initiatief 
van het Nationaal Ouderenfonds 
en de Vriendenloterij voor oude-
ren die actief in het leven staan en 
heeft als doel om van de sportkan-
tine een ontmoetingsplaats te ma-
ken.  
Niet alleen voor sport en spel, 
maar ook voor een kop koffie en 
een goed gesprek. De ouderen-
commissie van CMHC organiseert 
iedere woensdag tal van sportieve 
en niet-sportieve activiteiten voor 
alle 55-plussers uit Culemborg en omstreken.  
Iedereen is van harte welkom om elkaar vrijblijvend te ontmoeten en mee te 
doen met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers, zoals bord- en 
kaartspelen, OldStars walking hockey, wandelen, badminton, pilates, mindful-
ness en ook diverse workshops. De ouderen kunnen zelf bepalen wat ze leuk vin-
den. Samen bewegen, sjoelen, kaarten, rummikuppen enzovoort. Gewoon een 
bakkie koffie en kijken naar de hockeyende jeugd op de velden kan ook. Gezellig-
heid en plezier staan voorop. 
Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.  
 

De Derde Helft in Culemborg is een samenwerking tussen het Ouderenfonds, Se-
niorencollectief, Elk Welzijn en Evelanx Fysiotherapie.  
Programma kick-off: om 14.00 uur is er inloop met koffie en thee. Om 14.15 uur 
is de opening. Om 16.00 uur is de afsluiting. 
 

I.v.m. de coronamaatregelen wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld:   
o via de e-mail naar: dederdehelft@cmhc.nl 
o Bij de bar in het clubhuis van de CMHC 
Zijn er vragen bel dan naar gerust Elisabeth le Belle: 06 553332260 

17DE KIJKER DECEMBER 2021/JANUARI 2022





MIJN DORP              DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Het is het jaar 1935. In dat jaar gingen mijn ouders van de stad Groningen ver-
huizen naar Winsum, een klein dorp 16 km ten noorden van Groningen. De 
ANWB zou dit dorp in 2020 uitroepen tot het mooiste dorp van Nederland, maar 
dat was in 1935 beslist nog niet het geval. Ik kwam in een huis zonder wateraan-
sluiting en ook geen gas. Water kwam uit een pomp in de grote woonkeuken en 
uit een put in de tuin. Op de put lag een plank en ernaast een emmer met een 
touw. Als je water wilde dan schoof je de plank opzij en gooide de emmer met 
touw in de diepte, schudde een paar keer en trok de emmer met water op. 
Koken deed moeder op een grote kachel met vier kookplekken bestaande uit 
een deksel met ringen. Hoe groter de pannen, hoe meer ringen er af moesten. 
De kachel werd gestookt met turf, dat wekelijks werd aangevoerd door de turf-
schipper uit de veenkoloniën. 
Een modern toilet was er natuurlijk ook niet. In de schuur was een kast met een 
houten bank en daarin zat een rond gat met een deksel. Er onder stond een ton 
en op de bank lag “Het Nieuwsblad van het Noorden” in stukjes van 6x12 cm. 
aan een touwtje geregen. In de deur zat een uitgezaagd hartje, dat aangaf dat 
hier de plaats was voor de grote boodschap. Voor de kleine boodschap was er 
een muurtje, met een afmeting van 100 x 125 cm.  
Het huiselijk leven speelde zich af in de grote woonkeuken. Daar was niet alleen 
de waterpomp met gootsteen, de kachel, de tafel met stoel met een lamp erbo-
ven, maar ook een bedstee met deuren, waarin ik sliep. Voor het slapen zag ik 
door de kier in de beide deuren moeder klompsokken breien voor mijn klompen. 
Hier was ze continu mee bezig.  
Zaterdagavond werd ik gewassen in de tobbe. Dit was een zinken teil waarin 
mijn moeder eerst een ketel heet water goot en later koud water toevoegde 
voor de juiste temperatuur. Na de wasbeurt moest ik gaan staan en dan goot 
mijn moeder een pannetje ijskoud water over mijn rug. Tjonge, tjonge dat was 
hijgen. Het was goed voor mijn longen had de dokter gezegd. 
Na het ontwaken klom ik ’s morgens uit de bedstee, liep naar de gootsteen, 
zwengelde aan de waterpomp en waste mijzelf met een stuk sunlight zeep. Mijn 
ontbijt bestond uit een bord HO pap en een kop thee. Vanaf mijn plaats keek ik 
op de spoorlijn van Roodeschool naar Groningen. Wanneer ik de rookwolken van 
de stoomtrein zag, was het tijd om naar school te gaan. Pet op, wambuis en 
klompen aan en dan naar het dorpsschooltje.  
In mijn lokaal zaten bij meester Mellema twee klassen. Ik zat in de tweede klas 
en terwijl de tweede klas staartdelingen moest maken, leerde meester Mellema 
op onnavolgbare wijze de beginselen van het rekenen aan de eerste klas. 
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vervolg pag.19 
Hij deed dit met behulp van een mand appels. Hij gaf Klaas een appel en vroeg 
de klas: ”Hoeveel appels heeft Klaas?“ “Eén, meester”, riep de klas. Daarna gaf hij 
één appel aan Maaike en stelde dezelfde vraag en kreeg hetzelfde antwoord. Nu 
kwam het: “Maaike geef je appel aan Klaas”. Vraag aan de klas: “Hoeveel appels 
heeft Maaike nu?” “Nul”. “En Klaas?”. “Twee”. En nu moest de klas tien keer 
zeggen: “één en één is twee en één min één is nul”. Klaas had nu twee appels in 
zijn hand en de meester gaf Geert een appel en zei: “geef de appel aan Klaas; 
hoeveel appels heeft Klaas nu?” De klas dacht even na en zei: “drie meester”. De 
meester zei: “dat weten we nu dus: twee plus een is drie”. De klas moest dit tien 
keer zeggen en zo ging het verder met de mand met appels. 
Gezamenlijk hadden de klassen 1 en 2 zangles en we leerden alle liedjes uit de 
bundel “Kun je zingen zing dan mee”. Van de meeste liedjes heb ik de eerste 
twee regels onthouden zoals: Piet Hein, In naam van oranje doe open de poort, 
Bergen op Zoom houdt u vroom, stut de Spaanse schare, Wie Neerlands bloed 
door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij. En dan natuurlijk ook van de 
herder op de heide en het bootje op het spiegelend meer. 
Na schooltijd trok ik met mijn vriendjes de weilanden in. Gewapend met een 
stok, waaraan mijn vader een oud washandje had gespijkerd, struinden wij de 
slootkanten af om kikkervisjes te vangen. Die deden we dan in een oud koekblik 
om vervolgens de volgende dag te ontdekken dat ze allemaal dood waren zodat 
we weer opnieuw konden beginnen. Ook visten we planken uit het grote kanaal 
om er hutten van te bouwen. Wanneer ik dan weer eens onder de modder thuis-
kwam, sprak mijn moeder hoofdschuddend de historische woorden in plat 
Gronings (ik ben ze nooit vergeten) ”Mien lutje potje, hest weer in de braggel 
zeten?” Ik sprak in die tijd zo plat dat mijn neefjes en nichtjes, die uit Groningen 
op bezoek kwamen, moeite hadden om mij te verstaan. 
Na een jaar verhuisden we naar Hilversum. We kwamen in een twee onder één 
kapwoning met een echte WC en een echte keuken. De bedstee werd vervangen 
door een echte slaapkamer met een wastafel met stromend water. In plaats van 
naar het dorpsschooltje ging ik nu naar een enorm wit gebouw met een rieten 
dak. Op een groot speelplein voor de school, niemand droeg klompen, was het 
enorm druk. 
De eerste weken had ik het erg moeilijk. Mijn Gronings dialect en mijn vreemde 
voornaam, (Richte, wie heet er nu Richte?) zorgden voor problemen, maar 
gelukkig kreeg ik snel mijn eerste schoolvriendinnetje (Greetje van Gangelen, ik 
weet de naam nog!), waarmee werd voorkomen dat ik een plaspaal ben 
geworden maar volledig werd geaccepteerd.  

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen  (In Balans, Leefstijl)

Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met 
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages, 
aangepast aan uw persoonlijke situatie. 

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op. 
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83
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Hij deed dit met behulp van een mand appels. Hij gaf Klaas een appel en vroeg 
de klas: ”Hoeveel appels heeft Klaas?“ “Eén, meester”, riep de klas. Daarna gaf hij 
één appel aan Maaike en stelde dezelfde vraag en kreeg hetzelfde antwoord. Nu 
kwam het: “Maaike geef je appel aan Klaas”. Vraag aan de klas: “Hoeveel appels 
heeft Maaike nu?” “Nul”. “En Klaas?”. “Twee”. En nu moest de klas tien keer 
zeggen: “één en één is twee en één min één is nul”. Klaas had nu twee appels in 
zijn hand en de meester gaf Geert een appel en zei: “geef de appel aan Klaas; 
hoeveel appels heeft Klaas nu?” De klas dacht even na en zei: “drie meester”. De 
meester zei: “dat weten we nu dus: twee plus een is drie”. De klas moest dit tien 
keer zeggen en zo ging het verder met de mand met appels. 
Gezamenlijk hadden de klassen 1 en 2 zangles en we leerden alle liedjes uit de 
bundel “Kun je zingen zing dan mee”. Van de meeste liedjes heb ik de eerste 
twee regels onthouden zoals: Piet Hein, In naam van oranje doe open de poort, 
Bergen op Zoom houdt u vroom, stut de Spaanse schare, Wie Neerlands bloed 
door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij. En dan natuurlijk ook van de 
herder op de heide en het bootje op het spiegelend meer. 
Na schooltijd trok ik met mijn vriendjes de weilanden in. Gewapend met een 
stok, waaraan mijn vader een oud washandje had gespijkerd, struinden wij de 
slootkanten af om kikkervisjes te vangen. Die deden we dan in een oud koekblik 
om vervolgens de volgende dag te ontdekken dat ze allemaal dood waren zodat 
we weer opnieuw konden beginnen. Ook visten we planken uit het grote kanaal 
om er hutten van te bouwen. Wanneer ik dan weer eens onder de modder thuis-
kwam, sprak mijn moeder hoofdschuddend de historische woorden in plat 
Gronings (ik ben ze nooit vergeten) ”Mien lutje potje, hest weer in de braggel 
zeten?” Ik sprak in die tijd zo plat dat mijn neefjes en nichtjes, die uit Groningen 
op bezoek kwamen, moeite hadden om mij te verstaan. 
Na een jaar verhuisden we naar Hilversum. We kwamen in een twee onder één 
kapwoning met een echte WC en een echte keuken. De bedstee werd vervangen 
door een echte slaapkamer met een wastafel met stromend water. In plaats van 
naar het dorpsschooltje ging ik nu naar een enorm wit gebouw met een rieten 
dak. Op een groot speelplein voor de school, niemand droeg klompen, was het 
enorm druk. 
De eerste weken had ik het erg moeilijk. Mijn Gronings dialect en mijn vreemde 
voornaam, (Richte, wie heet er nu Richte?) zorgden voor problemen, maar 
gelukkig kreeg ik snel mijn eerste schoolvriendinnetje (Greetje van Gangelen, ik 
weet de naam nog!), waarmee werd voorkomen dat ik een plaspaal ben 
geworden maar volledig werd geaccepteerd.  
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Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service
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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

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.

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

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.



 

S A W B A L U M I R P N H P 
E V I O L E N N K O E A S O 
M A C H T O E A N T Z F K T 
P I W R T M E A A E N N I E 
A T T I O Y E M L N V E M N 
K S F B N W S A B L S M M T 
B R R E A T A R A O E E I H 
P O O S E R E S O S L N A C 
R V S K D S E R T F K L E I 
U E T B U E T G J R E G E L 
N R E M E S O R E A O D U N 
U I O S R S E M I N S O O O 
S S I E R K E R S T A M T Z 
T R K R IJ T N O T E O V IJ B 
I E J K O L K W U E E N S N 

 
o AARDBEI 
o AFNEMEN 
o BIJVOET 
o BLANK 
o BLOEMBOLLEN 
o BOMEN 
o BOSBES 
o FEEST 
o FORSYTHIA 
o HAZELAAR 
o IRIS 
o KAPMES 

o KERSTROOS 
o KIJKER 
o KLEI 
o KRIJT 
o KROKUS 
o MAAN 
o MACHT 
o MARS 
o MATEN 
o MEST 
o MOED 
o MOST 

o POTEN 
o PRIMULA 
o PRUNUS 
o REGEL 
o REGEN 
o RIBES 
o ROTEN 
o ROVER 
o SIERKERS 
o SKIMMIA 
o SNEEUWKLOKJE 
o STAM 

o TOORTS 
o VIOLEN 
o VLAS  
o VORST 
o WASSEN 
o WINTERJASMIJN 
o WORM 
o ZODE 
o ZONLICHT 

 
Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle rich-
tingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord. 
Oplossing uit het novembernummer is: VOORSPELLING 
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten



OUDE SPOORBRUG EN REGENBOOGKLEUREN 
 

Onderstaand kunstwerk is van de hand van de Culemborgse beeldend kunste-
naar Arjan Middelkoop, die ook een beeltenis van de oude spoorbrug heeft toe-
gevoegd.   
‘Dit monument staat voor duurzaamheid, innovatie en verbinding’, laat de ge-
meente weten. ‘De verbinding staat in de tekst maar ook in de gekozen kleuren. 
Culemborg is een regenbooggemeente. De betekenis hiervan sluit naadloos aan 
bij artikel 1.’ De kleuren van de regenboog zijn toegepast in de woorden. 
 

 
 

De afbeelding hangt sinds kort in de raadzaal van het stadhuis 
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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. 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

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

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.

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)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007



REIZEN MET HET OPENBAAR VERVOER…… HOE GAAT DAT OOK ALWEER?  
 
Inloopspreekuur voor reizen met het OV op de maandagen  
13 december 2021 en 10 januari 2022 van 14.00 tot 15.30 uur 
in Dorpshuis Zoetzand, Zoetzandselaan 1, Beusichem 
 
Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senio-
ren uitleg over het reizen met trein en bus. Want reizen met het 
openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig 
te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mo-
gelijkheid om vragen over het gebruik van het openbaar vervoer te stellen. 
Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, 
tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij di-
verse vervoerders. Ook is informatie over het deelnemen aan een proefreis. Be-
langstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. 
 
Meer informatie 
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat seni-
oren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk 
dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in di-
verse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeen-
komsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en 
een overzicht van alle activiteiten.  Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, 
of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
 
 
VERHUISBERICHT BREI/HAAKCAFE             VAN BEATRIX NAAR KAKELHOF 
 

Het brei/haakcafé Beatrix (voorheen in zorgcentrum Beatrix op de maandagoch-
tend) is met ingang van donderdagmiddag 30 september j.l. gestart in een 
nieuwe locatie “De Kakelhof”. Dit is het bijgebouw op het terrein van kringloop-
centrum Bartje behorende bij Stichting Samen Verder. 
Als je het prettig vindt om in een leuk gezelschap te komen breien en/of haken 
dan ben je van harte welkom elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 u. Het is 
een vrije inloop dus er zijn geen verplichtingen en aanmelden is niet nodig. Wil je 
toch nog wat meer informatie bel dan naar Gerrie tel. 06 44253626 of 520164 
 

N.B.: om redenen is er op donderdag 9 en 16 december is geen brei/haakmiddag. 
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Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  Elke dag vers brood en broodjes bakken
-  Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
-  Elke dag kunnen bezorgen
-  Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
-  Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
-  Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
-  Onze winkel elke dag schoon en fris is
-  U elke dag met een glimlach bedienen

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

                Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd



 

ELKAAR HOOP GEVEN 
 
 

Elkaar HOOP geven is elkaar leven geven 
zonder HOOP kun je niet leven. 

 
HOOP is de grond onder je voeten, 

HOOP is zekerheid dat alles anders kan, 
HOOP is geloven, dat het goede mogelijk is. 

 
Maar de media, de pers, radio, tv teisteren je met 

hopeloze berichten, 
Ze nemen elke dag een stukje HOOP weg uit je hart. 
Daarom elkaar HOOP geven en zich verantwoordelijk 

voelen voor elkaar. 
 

HOOP is leven en niet ondergaan in wanhoop en verdriet. 
HOOP is licht en in de zwartste nacht sterren zien. 

 
HOOP is de lente en iets nieuws laten geboren worden. 

 
Kom mensen, de zon is niet moe en staat iedere dag 

weer aan de hemel 
Er worden nog altijd kinderen geboren met lachende 

ogen vol licht 
 

En er zijn zoveel goede mensen met een gouden hart 
Er is HOOP 

Bestuur en Redactie wenst u allen fijne dagen met de Kerst, 
Oud en Nieuw en zoals hierboven zo mooi verwoord: 

HOOP 
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Info. Ton Scholtens, tel. 0345 753030 / 06 49715550 
 

Sinds september 2021 zijn de prijzen van de keuringen: 
- Voor het B-rijbewijs € 30, maar voor leden van de ouderenbonden € 25. 
- Voor C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
Data: in 2021 op 03 en 17 december. In 2022 op 11 en 21 jan., op 11 en 25 febr., 
11 en 25 maart en op 08 en 22 april. 
Nadere informatie pag. 23 van DE KIJKER nr. 4 van mei 2021 en op onze website. 
 
DE QUILTQWEKKERS 
Locatie:   Rode Kruis gebouw 
Tijd:   iedere woensdag 9.00-12.00u 
Kosten:  € 6,50 per maand, inclusief koffie/ thee en koekje 
Contactpersoon: W.v.d. Ham- de Reus, tel. 06 16826458 
 
FRANSCHE SCHOOL 
Maandag 13 december Robert-Jan Stips – RJSolo. Losse kaarten € 17,50.  
Maandag 10 januari Film. Titel wordt later bekend gemaakt. Laat u verrassen 
door onze keuze. Losse kaart € 12,50 

AGENDA          SSCC  
 
DATUM 

 
ACTIVITEITEN NOVEMBER 2021  

DECEMBER 2022  

 
TIJDSTIP 

Za 04 dec. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 03 dec.  Rijbewijskeuring 75+                         10:00-12:00 
Ma 13 dec. TOP voorstelling Fransche School 14.00 
Za  18 dec. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 17 dec. Rijbewijskeuring 75+                        (zie onder) 10:00-12:00 
Vr 07 jan. Rijbewijskeuring 75 + 10.00-12.00 
Za 08 jan. Wandelen vanaf de Raaf nr. 2     (tel. 513840) 10.00 
Ma 10 jan.  Top voorstelling Fransche School (film) 14.00  
Vr 21 jan. Rijbewijskeuring 75+ 10.00-12.00 
Za 22 jan. Wandelen vanaf de Raaf nr. 2      (tel.513840) 10.00 
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COLOFON 

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 
Secretariaat: post Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
                      : e-mail sscc.secretariaat@gmail.com 
K.v.K. 64893747 
Bank:  NL58 RABO 0308 617800 
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

    henniesmidt@gmail.com 
0345 515013 

Secretaris/ 
       penningmeester 

Theo Hendriksen 
    sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

2e secretaris Jaap Schaaf 
    schaafjfa@outlook.com 

0345 785481 

Algemeen lid Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
    dirksonidus@ziggo.nl 

0345 518935 

Algemeen lid Rob Doornebal 
    rob.doornebal@live.nl 

0345 515747 

Algemeen lid Jan Pieters 
    jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie de Kijker Riet van Hazendonk 

    redactie.dekijker@gmail.com 
0345 515001 

Distributie De Kijker + 
Rijbewijskeuring 

Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 

Belastingen 
      invulservice 

Rini van den Reek 
    rinireek@ziggo.nl 

06 53610201 

Dagreizen + 
          80+ reizen 

Virginie Vermeulen  
   virginievermeulen@hotmail.com 

06 39142217 

 

De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u 
ons wilt steunen met een (kleine) bijdrage zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw 

gift overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC 
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

U vindt ons ook op www.bradaal.nl
De grootste keus de laagste prijs!

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER


