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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

A.VAN DIEMENSTRAAT18 b  CULEMBORG
TELEFOON (0345)53 01 46  WWW.FAMILYFIT.NL

Leden van ANBO, KBO-PCOB en vrienden van Senioren Collectief
 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
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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

www.FysiovdBerge.nl
Zandstraat 78 Culemborg
Telefoon: 0345 - 510015

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

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Laatst toen wij met de repetities van het theaterstuk “De opstand”, bezig 
waren werd in het nagesprek door de scenarioschrijfster van het stuk 
gevraagd: “Wanneer is een huis een thuis” en “Waarom hebben ouderen zo’n 
moeite om naar een andere woning te verhuizen”?  Deze twee vragen hebben 
mij niet losgelaten. Financiële en soms ook emotionele redenen spelen 
waarschijnlijk een grote rol.  
Ik denk dat ik er uiteindelijk uit ben. Ik heb veel huis- aan-huis collectes 
gelopen. Ik maakte er altijd een sport van om, alvorens ik aanbelde, aan de 
hand van de tuin, de voordeur en het raam een denkbeeld te maken van wie 
de bewoner zou zijn. Meestal klopten mijn verwachtingen wel. Ook heb ik door 
mijn vrijwilligerswerk heel veel thuisbezoeken afgelegd. Ook hier bleek de 
woning vaak een spiegel van de bewoner. De inrichting, het onderhoud en de 
recreatieve bezigheden klopten bij het karakter van de bewoner/ster. Na dit 
alles te hebben opgemerkt durf ik te zeggen dat een woning veelal een spiegel 
is van de bewoner. En als ik dan rondkijk in mijn eigen huis kan ik dat beamen. 
Ik ben mijn huis en mijn huis ben ik, waardoor ik me thuis voel in mijn eigen 
ikkie huis.    
De vraag waarom ouderen niet graag uit hun huis gaan heeft naar mijn inzicht 
ook te maken met de herinneringen, die daar liggen. Niet alleen de 
herinneringen in relationele of gezinssferen, maar ook in het meubilair, de 
potjes, kunst, erfgoed of andere snuisterijen. Bij het voortschrijden der jaren 
worden de toekomstverwachtingen steeds kleiner, maar de herinneringen aan 
het verleden juist steeds groter. Bijna alles wat in huis staat heeft op den duur 
een herinnering aan een dierbare of een bijzondere gebeurtenis. Ikzelf heb 
bijvoorbeeld een nisje waarin allerlei kleine vakantieherinneringen staan. En in 
mijn huis staan nog spulletjes van mijn oma, van mijn moeder en andere 
dierbaren. Soms zijn er kinderen geboren, geliefden overleden of andere 
gezinsgebeurtenissen die herinneren aan het verleden. Een huis te moeten 
verlaten met al haar vreugdevolle en verdrietige herinneringen doet dan pijn. 
Bij trieste herinneringen kan een andere woning soelaas bieden om het leven 
voort te zetten en rust te vinden.  
“Kom ik ga wat doen. Het huis moet weer eens worden geschoond. Ik pak de 
swiffer op en ga aan de slag. Ik ben bang dat het lang gaat duren met al die 
herinneringen om mij heen”.  

          
         HS 
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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



OPROEP ACTIVITEITEN ONDERSTEUNERS EN ALGEMEEN BESTUURSLID  
 
Senioren Collectief wordt gedragen door vrijwilligers en ondersteuners. Wij zijn 
hier trots op en kunnen met verve uitdragen dat wij een organisatie zijn van 
voor en door senioren uit Culemborg. Maar helaas moeten verschillende 
mensen om privé- of gezondheidsredenen soms stoppen met hun activiteiten 
voor de Stichting. Hieronder geven wij aan waar ondersteuning nodig is. 
 
BEZORGEN VAN DE KIJKER  
Op dit moment zijn er voldoende bezorgers. Het komt echter voor dat we 
tijdelijk of permanent invallers nodig hebben. De taak is om een aantal DE 
KIJKERS te bezorgen. Benodigde tijd: plm. 1,5 uur op de laatste donderdag van 
elke maand.   
Contactpersoon: Hans Dirkse: dirksonidus@ziggo.nl of 518935 
 
GASTVROUW- MAN BIJ RIJBEWIJSKEURINGEN 
Tijdens de rijbewijskeuringen wordt de gasten koffie aangeboden. Senioren 
Collectief heeft tijdens de keuringsuren de facilitaire ondersteuning op zich 
genomen. Benodigde tijd: op de vrijdag plm. 2 uur per 14 dagen, afhankelijk 
van vooraf ingestelde keuringsdata door de arts van Mediapartners.  
Contactpersoon: Ton Scholtens: ahscholtens1946@gmail.com of 06 49715550 
 

ALGEMEEN BESTUURSLID 
Ons algemeen bestuurslid de Heer Hans Dirkse stopt om privé redenen per 1 
juli a.s. met zijn bestuursfunctie. Hij zal nog wel voor Senioren Collectief actief 
blijven in de administratieve ondersteuning rondom het bezorgen van De 
Kijker.  
Het Algemeen bestuurslid bepaalt mede het bestuurlijk beleid, assisteert en 
vervangt indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken. Neemt actief deel 
aan het bestuur en ontplooit, waar mogelijk, taken die overeenkomstig zijn aan 
de eigen kwaliteiten. Wij vragen affiniteit met de organisatie en doelgroep, 
bestuurlijk inzicht en assertiviteit.  
Contactpersoon: Hennie Smidt: henniesmidt@gmail.com of 515013 
 
Wanneer u interesse heeft in één van genoemde functies of voor meer 
informatie dan kunt u de vermelde contactpersoon benaderen of dit laten 
weten op de website senioren collectief culemborg-contactformulier.   

 
Het Bestuur 
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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

Doe mee en beweeg,
mens durf te leven!

(Ramses Shaffy)

Evelien van Wiggen
Multatulilaan 1, 4103 NM Culemborg
06 18 86 72 83 - evelien@evelanx.nl

www.evelanx.nl

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

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

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op. 
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

€ 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.
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per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)
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Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
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LONG COVID (LANGDURIGE KLACHTEN NA CORONA) 
 
Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 hebben ge-
had. Dat wordt ‘Langdurig (of Long) Covid’ genoemd. Er is hulp voor deze men-
sen. Voor het herstel maar ook om dit te combineren met werk. 
 
Mensen met langdurige klachten na corona hebben vaak symptomen zoals: 

• vermoeidheid; 
• kortademigheid;  
• pijn op de borst;  
• spierpijn; 
• hoofdpijn; 
• hartkloppingen; 
• aanhoudende verhoging; 
• vergeetachtigheid;  
• langdurig verlies van reukvermogen. 

Deze klachten houden enkele weken, maar soms meerdere maanden aan. 
Maar de ernst ervan kan wel minder worden in de loop van de tijd. Sommige 
mensen krijgen ook psychische klachten door langdurige coronaklachten. Voor 
langdurige klachten na corona wordt soms ook de Engelse term 'Long Co-
vid' gebruikt. Long betekent hier: 'langdurig'. 
 
Hulp voor mensen met Long COVID 
Heeft u last van langdurige klachten na corona? Dan kunt u het volgende doen: 
Bespreek uw klachten met uw huisarts. 
Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht op coronaplein.nu, een online plat-
form van het Longfonds. Daar vindt u informatie, (online) advies bij herstel, 
verhalen van lotgenoten en de mogelijkheid tot lotgenotencontact. 
Heeft u na drie maanden nog steeds klachten en heeft u hulp nodig? Bij C-sup-
port kunt u terecht voor individueel advies en ondersteuning bij vragen over 
langdurige (Long) Covid (bijvoorbeeld uw lichamelijke en geestelijke gezond-
heid, sociale leven, werk en inkomen). 
In bepaalde gevallen kunt u paramedische zorg vergoed krijgen om het herstel 
na COVID-19 te bevorderen. Dit heet paramedische herstelzorg. Deze zorg is 
tijdelijk (tot 1 augustus 2022) toegelaten tot de basisverzekering. Voor vergoe-
ding van paramedische herstelzorg gelden verschillende voorwaarden. Zo is 
een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Uw huisarts 
kan u hier meer over vertellen. 
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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



MUZIEK OP DE ZONDAGMIDDAG            IN DE PLANTAGE 
 
Het programma is rond. Noteer de data in uw 
agenda! Na zo’n lange tijd, waarin we niets 
hebben mogen doen, hopen we van harte 
weer aan de slag te kunnen gaan met een 
mooi programma  
Op zondag 8 mei is de spetterende opening  
van het seizoen met de  

BEATLES-TRIBUTE BAND ONE AFTER 909 

22 mei   Spectacles Jazzband 
12 juni   Judith Jobse met leerlingen uit Culemborg 
19 juni   Duo Angelique Vlieger en Toon Lips 
03  juli   Big Band Betuwe 
24 juli   Fruitig GeFlip(t) 
14 augustus Thompson Bridge Band 
21 augustus  Countryband Blackmail 
11 september  Dutch Oldtimers Jazzband 
18 september  Havenkoor Deining 
_______________________________________________________________ 
 
 
MAG IK DEZE DANS VAN U…………. 
 

Louis bezoekt regelmatig, helemaal opgedoft een 
dansclub voor de derde leeftijd. Hij is er verliefd ge-
worden op een nog zeer flinke dame, Lisa. Een we-
duwe en ook op zoek naar vriendschap en tedere 
liefde. Op een dag trekt Louis zijn stoute schoenen aan 
en na de zoveelste foxtrot in Het Buurthuis vraagt hij 
haar ten huwelijk. Lisa aanvaardt de uitnodiging met 
enthousiasme. Laat op de avond en smoorverliefd verlaten ze elkaar en gaan 
naar huis. 
De volgende dag telefoneert Louis haar en zegt dat hij het vervelend vindt dat 
hij haar de dag ervoor ten huwelijk heeft gevraagd maar niet meer weet of ze 
nu ja of nee geantwoord heeft. Oh, zegt Lisa. Ik ben blij dat je me belt want ik 
weet dat ik ja gezegd heb maar ik weet niet meer tegen wie. 
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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



80+ REISJE ZAT. 21 MEI     MET BEVERBUS DOOR HET ALMEERDERHOUT 

 

Afhankelijk van de coronacrisis gaat dit reisje wel, of niet door 
 
Rit van een uur met de Beverbus door het Almeerderhout. Ontdek het 
Almeerderhout in Flevoland vanuit de Beverbus. Tijdens de tocht vertelt de 
gids u alles over dit jonge natuurgebied in Flevoland. En wie weet komt u 
onderweg een ree, vos, buizerd of andere bewoner tegen.  
N.B.: De Beverbus is niet toegankelijk voor rolstoelen. 
 

Wanneer: zaterdag 21 mei 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882 
  Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven 
Vertrek:  U wordt opgehaald door Klaartje tussen 12.30 en 13.00 uur 
Kosten:  € 12 p.p. (inclusief) de rondrit en 1 x koffie of thee met gebak 
Thuiskomst:  Tussen 17.00 en 17.30 uur 
 

N.B.: Dit reisje wordt gesponsord door de Stichting Samen Verder 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TOEVEN IN DE HONDDIJKER THEETUIN 
 
De Honddijker theetuin is een plek aan de 
Honddijk waar u te midden van bloemen en 
planten, vlinders en bijen, kunt genieten van 
een kopje thee of koffie met een vers 
gemaakt taartje (‘petit gateau’). 
Er is een leestafel met uiteenlopende informatie over flora & fauna. Wij 
vertellen u graag het e.e.a. over natuur en biodiversiteit en hoe u kunt 
bijdragen aan herstel en versterking in uw eigen tuin. Vanaf de Honddijk 
kunt u wandelend of fietsend het prachtige buitengebied van Culemborg 
ontdekken. De theetuin is bij mooi weer iedere zondag open vanaf 11:00 uur! 
Op verzoek is de theetuin voor groepen open te stellen. 
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

   Wat is uw
testamentmoment?

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

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



DAGTOCHT NAAR FLORIADE ALMERE            WOENSDAG 15 JUNI 2022  
 
 Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, gaat deze dagtocht wel of 
niet door. Bij afstel/uitstel wordt uw geld teruggestort. 
 

 
De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per 10 
jaar in een Nederlandse plaats gehouden. Dit jaar is dat in Almere. 
Na onze gebruikelijke opstaproute vertrekken we richting de Floriade in Almere 
en verwachten daar tussen 10.00 en 10.30 uur te zijn. 
Het park zelf is 60 hectare groot (800 meter bij 800 meter); mocht dit te veel 
lopen zijn, dan is het parktreintje een prima optie om naar verschillende 
plaatsen in het park te gaan. De tickets hiervoor kunt u tijdens het bezoek aan 
het park aanschaffen bij verschillende informatiepunten.  
Bij het entreeticket zit een enkele reis met de kabelbaan, deze is toegankelijk 
met rollator.  
Om 16.00 uur vertrekken we huiswaarts en we verwachten tussen 17.00  en 
17.30 uur terug te zijn in Culemborg. 
 

Aanmelden:   
tot 1 juni, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het 
aanmeldformulier bij Virginie Vermeulen, Postmastraat 27, 4105 DW 
Culemborg.  Zie pagina 17. 
Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én opstapplaats vermelden!!   
Kosten: 
€ 50 p.p.; dit is inclusief busvervoer , entreeticket Floriade en enkele reis 
kabelbaan. 
Betaling:   
graag ook vóór 1 juni op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC 
Culemborg. 

15
DE KIJKER MEI 2022





vervolg pag. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in: 
 
O 1.   08.30 u :  Garage Streef     
O 2. 08.35 u :  Betsy Perkweg/Roosje Vos   
O 3.   08.40 u :  Otto v.Reesweg /Vianense Poort  
O 4.  08.50 u :  Lalainglaan/hoek van Pallandtdreef 
O 5. 08.55 u :   Driestad (bij bushalte) 
O 6.  09.00 u :    t/o Kruidvat Chopinplein 
 
 
Invulstrook dagtocht Floriade/Almere                         woensdag 15 juni   
Nr. Naam 06-nummer Nr. 

opstap-
plaats 

Rolstoel
/ 
rollator 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 
 
Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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Elisabeth hof

Huiselijk wonen voor 
mensen met demen�e in de 
Elisabeth hof in Culemborg

onderdeel van

U bent al�jd welkom om vrijblijvend te komen kijken. 
Wilt u zich op de wachtlijst laten plaatsen of daar meer over  weten?
Belt u dan met zorgbemiddeling: 0900-8433
www.stmr.nl

De Elisabeth hof is een kleinschalige woonvorm voor mensen met 
demen�e in de wijk Parijsch in Culemborg.

Er wordt 24 uurs zorg geboden aan bewoners met een WLZ indica�e 5 
of 7.

Bewonersgerichte zorg en welzijn van onze bewoners vinden we heel 
belangrijk. Er is een huiselijke sfeer en een goede bejegening van 
mensen met demen�e staat voorop. 









WOORDZOEKER MEI 2022 
 

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

 
 

o AFVAL 
o AGRESSIE 
o ASO 
o BELT 
o BESTAND 
o BEVER 
o BLIKJES 
o BLAUW 
o BOERENFATSOEN 

o DREK 
o ESSENTIE 
o GEDRAG 
o GROEN 
o KRETEN 
o LAST 
o MEENEMEN 
o MISDADIG 
o NATUURSCHOON 

o NETJES 
o OPRUIMEN 
o OPVEGEN 
o OPVOEDING 
o POETS 
o RECREATIE 
o REIS 
o RIOOL 
o ROTZOOI 

o SCHADE 
o SOCIAAL 
o STROP 
o TASJES 
o VANDALISME 
o VITAAL 
o VUIL 
o WATERKANT

 

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 begrip. 
 
Oplossing uit het aprilnummer: KLEREN MAKEN DE MAN! 
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80+ REISJE ZATERDAG 11 JUNI   NAAR DE IJZEREN MAN IN  VUGHT 
afhankelijk van de coronacrisis, gaat deze tocht wel of niet door 

 
De IJzeren Man is een recreatieplas in de bossen bij Vught in de provincie 
Noord-Brabant. Het is gelegen in een mooie bosrijke omgeving.  
Bijna 1.300.000 m³ zand is er tussen 1890 tot 1894 op de Vughtse Heide 
afgegraven. Dat gebeurde met een zogenaamde “excavateur”, een grote 
graafmachine, in de volksmond “De IJzeren Man” genoemd. Over een speciaal 
aangelegde spoorlijn werd het zand vervolgens naar de plaats van bestemming 
gebracht.  
Rond 1868 werd er zand afgegraven dat gebruikt werd bij de aanleg van de 
Culemborgse Spoorbrug, toen met zijn 150 meter, de langste spoorbrug van 
Europa. Voor de stadsophoging van de wijk Het Zand tussen het station en de 
binnenstad van 's-Hertogenbosch, rond 1890, werd op deze plek zand 
gewonnen.   
Na een mooie route gaan we in het Strandhuys bij De IJzeren Man koffie/thee 
met gebak gebruiken. 
 
Opgeven:   
bij Elly Corton, tel. 545882. Tevens een telefoonnummer van een contactadres 
opgeven. 
Vertrek:     
u wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 uur. 
Kosten:      
€ 10 p.p., hiervoor krijgt u vervoer en 1 x koffie of thee met gebak. 
Thuiskomst:   
tussen 16.30 en 17.00 uur 
 
N.B.: Dit reisje wordt gesponsord door de Stichting Samen Verder 
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UITNODIGING TOUR DE JEU DE BOULES 
 

Leden van Jeu de Boules vereniging “Les Taxateurs” komen 
dit voorjaar naar diverse Jeu de Boules banen in Culemborg 
om samen met u te Jeu-de-boulen.  
Zij geven o.a. een demonstratie en uitleg over het spel. Kom 
gezellig meedoen of kom kijken bij een van de volgende mid-
dagen. Wij zorgen voor een drankje en een hapje! Ook ne-
men we voldoende Jeu de Boules ballen mee. U bent van 
harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 21198240 
 

 
 
DOET U MEE OP ZATERDAG 22 MEI?? 
 

Eén keer in de maand organiseert de Jeu de Boules-vereniging Les Taxateurs 
een Franse middag. Nu is deze speciale dag niet alleen voor leden bedoeld. 
Eenieder die het leuk vindt om daaraan deel te nemen is van harte welkom. De 
sterke groei van meer dan honderd overdekte accommodaties in Nederland 
maakt het mogelijk om nu ook in de wintermaanden te spelen. 
Les Taxateurs nodigt eenieder, jong en oud uit, om een keer zo’n Franse mid-
dag mee te maken. Zaterdagmiddag 22 mei vanaf 13.00 uur is men van harte 
welkom om kennis te maken met het Pétanque. Heeft u geen boules, geen en-
kel probleem, die zijn er voldoende aanwezig. Denkt u dat u niet zo goed bent, 
dat maakt helemaal niets uit. Er worden drie partijtjes gespeeld en er wordt 
drie keer ingedeeld. Misschien speelt u wel met de kampioen van Nederland, 
wie weet. Zijn er kosten aan verbonden? Ja! Slechts 2 euro. Maar u krijgt daar-
voor in de wintermaanden een lekker bordje snert met een stukje stokbrood. 
En voor de winnaars zijn er aan het einde van de middag prijzen beschikbaar. 
Vandaar deze oproep: Kom gewoon eens kennis maken met het Pétanque! 
Telefoonnummer: 0345516108 
 

Op: Om: Waar: 
wo. 18 mei  13.30-16:00  Hart van Voorkoop- speelhart bij Sleutel-

bloem 
wo. 01 juni  19.00-21.30 Eva Lanxmeer: A. Blamanweg/A.Coolenpad 
ma. 13 juni 10.00-12.00  Odensenhuis/ Bolderburen- Prijsseweg 1 
Wo. 29 juni  13.30-16.00  Las Taxateurs- Steenovenlaan 16 
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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 



GESPREKSGROEP:              ZIN IN (JE) LEVEN 

Bent u iemand die behoefte 
heeft aan een goed gesprek 
over dingen die ertoe doen in 
uw leven? Dan bent u van harte 
welkom om mee te doen aan 
een serie van 5 groepsgesprek-
ken. Met maximaal 6 deelne-
mers en een gespreksleider 
gaan we het hebben over 
thema’s zoals: leven, liefde, ver-
gankelijkheid, dood, vrijheid, 
verbondenheid, vertrouwen, 
zingeving.  

Deze gesprekken zijn bedoeld om de geest te slijpen, door geïnteresseerd te 
luisteren, te vragen, te delen en te ervaren, wakker te zijn, misschien ook wel 
om er stil van te worden. Steeds bepalen we samen met welk thema we aan de 
slag gaan. Het is fijn wanneer iedereen krijgt en brengt wat hem en haar past, 
en we doen het samen. 
 
Het gesprek wordt begeleid door Judith Goossens en Nel Bartlema, geestelijk 
begeleiders van het Centrum voor Levensvragen Rivierenland. Deze gespreks-
groep is georganiseerd in samenwerking met ElkWelzijn.  
We gaan 5 ontmoetingen hebben, ieder van 1,5 uur met maximaal 6 deelne-
mers.  
 
Groep 1:  
1 x per 2 weken op donderdag van 10.30 tot 12.00 uur (met Judith Goossens) 
Groep 2:  
1 x per 2 weken op donderdag van 15.00 tot 16.30 uur (met Nel Bartlema). De 
gesprekken vinden plaats bij ElkWelzijn, Meerlaan 22 in Culemborg 
Data: 19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni, 14 juli  
 
Aanmelden en informatie via ElkWelzijn:  
Loes van Delft:  lvandelft@elkwelzijn.nl  06 83 52 48 78 
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Door mijn scootmobiel heb ik 
mijn bewegingsvrijheid terug!

Al 35 jaar is Vegro dé expert in 
hulpmiddelen
Het Vegro-team van zorgwinkel 
Culemborg staat voor jou klaar.
Hoe doen wij dat?
-  Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, 
 huren en kopen van hulpmiddelen; 
-  Bij ons kan je terecht voor advies, service en  
 onderhoud;
-  Vegro werkt samen met alle 
 zorgverzekeraars in Nederland waardoor jij  
 veel hulpmiddelen gratis kan lenen;
-  Telefonisch staat Vegro 24 uur per dag, 
 7 dagen in de week klaar om jou te helpen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Culemborg 
Markt 52, 4101 BZ 
Telefoon: 088-1941412
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Veilig thuis én onderweg met personenalarmering!
Met een gerust gevoel zelfstandig op pad? Met het mobiel alarm van Wuzzi 
Alert® ben je altijd en overal veilig. 

-  De apparaatjes zijn zowel geschikt voor jongeren als ouderen. 
 En werken zowel binnen als buiten op basis van een Wuzzi   
 Alert® abonnement;
- Alle apparaten zijn voorzien van locatiebepaling,  
 met één druk op de alarmknop weet de 
 gealarmeerde direct waar je je bevindt.

Hierdoor wordt je bewegingsvrijheid 
een stuk groter! Welk apparaatje iemand 
nodig heeft, verschilt per persoon. 

Bij Vegro hebben wij voor ieder wat wils!

Verkrijgbaar
bij Vegro!

Wij bezorgen 
ook thuis!



DIGITALE INLOOP 
zie de informatie op pag. 15 van de kijker van april 2022  
 

De “Digitale inloop” geeft ondersteuning in het 
 Weeshuis/ bibliotheek, Herenstraat 29 

op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur 
 Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20 

Op woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

Op de locatie van weeshuis/bibliotheek wordt 1 x per maand een thema be-
handeld tijdens de open inloop. Op 25 mei a.s. is dat Windows 11 met de daar-
bij behorende problemen als je apparatuur niet geschikt is voor Windows 11. 
U kunt zonder afspraak op de locatie binnenlopen en de hulp is gratis. Er staat 
wel een geldbusje waar men een vrijwillige, dus niet verplichte, bijdrage in kan 
doen. 
 
Wij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op onze locatie. 
 

Ons e-mailadres is: disgroepculemborg@gmail.com,  
onze site is: disgroepculemborg.weebly.com. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 “VEILIG OP HET INTERNET”              WORKSHOP OP 20 MEI 
 
Steeds meer mensen vinden hun weg op internet. Het is heel handig en bijna 
noodzakelijk om mee te blijven doen in deze maatschappij. Hoe doe je dit op 
een goede veilige manier. ElkWelzijn organiseert een workshop over dit thema. 
Onderwerpen zijn o.a: 
- Hoe weet je bijvoorbeeld of een bericht echt of nep is? 
- Hoe kun je veilig digitaal bankieren? Welke gegevens geef je wel of niet?  
- Welke beveiliging heb je nodig? 
- Waar moet je op letten? 
Deze gratis workshop wordt verzorgd door ervaren vrijwilligers Rob en Johan 
van Digitaal Bolderburen. 
 

Datum+locatie: vrijdag 20 mei van 10.00-12.00 uur bij ElkWelzijn, Meerlaan 22.  
Aanmelden is noodzakelijk en kan door te mailen naar: 
bolder.ondersteuning@gmail.com of te appen (WhatsApp) via: 06-87984533 
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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.

Machteld DetmersTel. 06 83 166 033stillevenuitvaart.nlCulemborg e.o.

Voor u, met u,
uitvaartverzorging op maat



DE OPSTAND  
Theaterwerkplaats Tocht, in samenwerking met Culemborgse senioren, 
presenteert een tragikomische, muzikale theatervoorstelling over verandering.  
 
Een nieuw gerucht veroorzaakt onrust binnen de muren van serviceflat De 
Gouden Pelikaan. Giftige stoffen, broze muren en een nieuw bestemmingsplan 
lijken de sloop van het pand onvermijdelijk te maken. Maar de bewoners geven 
zich niet gewonnen. Hoever ga je in de strijd tegen iets dat groter is dan jezelf? 
De Opstand is een poëtische, muzikale voorstelling over de angst voor 
verandering, zorgen en laten zorgen. Over niet klaar zijn voor een verzorger, 
kwijlvlekken en jeu de boules, over vallen en opstaan, ook als iemand je 
overeind moet helpen.  
De productie komt tot stand binnen een samenwerking tussen oudere spelers, 
jonge spelers en professionele theatermakers, onder de vleugels van Stichting 
Senioren Collectief Culemborg. De voorstelling spreekt actuele thema’s in de 
ouderenzorg aan zoals discriminatie en zelfzorg. Naast de reguliere 
voorstellingen speelt De Opstand voor studenten en leerlingen van ROC Rivor 
uit Tiel en Lek & Linge.  
 

Waar:    
in De Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, Culemborg 
reserveren: www.degelderlandfbabriek.nl 
Wanneer:   
vrijdag 06 mei:   20.00 uur  
zaterdag 07 mei:  16.00 uur 
zondag 08 mei:   16.00 & 20.00 uur  
zondag 15 mei:   20.00 uur 
 
 
HET SENIOREN EVENT VAN 18 FEBRUARI 2022 OP CULEMBORG.TV 
 

Culemborg TV heeft tijdens de “De muzikale rondreis door Nederland” 
van het Senioren Event van vrijdag 18 februari jl. een filmreportage 
gemaakt. 
Deze reportage is te zien op Youtube onder vermelding:  
Senioren Collectief Culemborg presenteert Senioren Event 2022.  
Ook op de eigen site van Culemborg TV is deze reportage te bekijken. 
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RIJBEWIJSKEURING 75+       
info. Ton Scholtens, tel.  753030 / 06 49715550 
 
DATA in 2022: 
06 + 20 mei, 10 + 24 juni, 08 + 22 juli, 12 + 26 augustus, 09 +23 sept. 14 + 28 okt., 
11 + 25 nov., 09 + 23 dec. 2022. 
LOCATIE: 
Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-13.00 uur 
KOSTEN:  
Voor het BE-rijbewijs € 30.00. Voor leden van de ouderenbonden en vrienden 
van het Seniorencollectief € 25,00. Voor het C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
 
Zie voor meer informatie: pagina 34 van de vorige DE KIJKER. 

AGENDA          SSCC  
DATUM ACTIVITEITEN MEI 2022 TIJDSTIP 
Vr 06 mei  Rijbewijskeuring 75+                                 zie onder  10:00-13:00 
Vr 06 mei De “Opstand”                                           zie pag.29 20.00- 
Za 07 mei De “Opstand”                                           zie pag.29 16.00- 
Zo 08 mei Muziek op de zondag                              zie pag.11 14.00- 
Zo 08 mei De ”Opstand”                                           zie pag.29 16.00- 
Zo 08 mei De ”Opstand”                                           zie pag.29 20.00- 
Za 14 mei  Wandelen vanaf de Raaf nr.2            (tel.513840) 10:00 
Zo 15 mei De “Opstand”                                           zie pag.29 20.00- 
Wo 18 mei Jeu de Boules (Voorkoop)                      zie pag.23 13.30-16.00 
Do 19 mei Werkgroep Zin in je leven                      zie pag.25 10.00 of 15.00 
Vr 20 mei Rijbewijskeuring 75+                                 zie onder 10:00-13:00 
Vr 20 mei Workshop Veilig op het internet          zie pag.27 10.00-12.00 
Za 21 mei 80+ reisje Almeerderhout                      zie pag.13  
Za 22 mei Fransche middag bij Petanque              zie pag.21 13.00 
Zo 22 mei Concert in de Plantage                           zie pag.11 14.00 
Wo 25 mei Digitale info: thema Windows 11         zie pag.27 14.30 
Za  28 mei 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


