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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Uit het leven gegrepen. Vroeger heerste de kreet: het leven ligt op straat!  Daarom deze 
keer een “uit het straatleven gegrepen”. Het dagelijks leven kan eigenlijk op straat worden 
afgelezen. Je kan het zelfs in de nu zo bekende “tijdsloten” verdelen. 
Het leven op straat begint al bij het aanbreken van de dageraad. Om 4 uur ’s nachts begint 
het al. De bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, schoonmaakdienstmedewerkers en 
degenen die in ploegen werken gaan de weg op en beginnen aan hun werkdag. Daarna 
komen de jongens en meisjes die de kranten rondbrengen. Rond 7 uur vertrekken de 
forensen, die ver weg hun werk hebben en vergeet niet de mensen die hun hondjes 
uitlaten of ouders die de kinderen naar de opvang brengen. Rond halfnegen komt er een 
echte verkeersstroom van fietsers en auto’s op gang. De kinderen gaan naar school en de 
kantoren op het industrieterrein worden weer bemenst. De treinen raken weer overvol van 
de scholieren en zij die hun baan elders hebben. Dan wordt het weer wat rustiger. De 
jonge moeders met kleine kinderen gaan lopend boodschappen doen. De pensionado’s 
gaan wandelen, al dan niet met hun oppaskinderen, of recreatief fietsen. Al met al een 
straatbeeld, wat in alle rust aan ons voorbij gaat. Oh, ik vergeet nog de thuiszorgverleners 
en de pakketbezorgers, mensen die de gehele dag op straat zijn en vliegensvlug van huis 
naar huis gaan om hun diensten te verlenen. Tussen de middag is het druk in de 
supermarkten, want een pakje brood dat wij vroeger meenamen naar werk of school dat is 
niet meer. Neen, geen kleffe bruine sneetjes brood met boter en beleg.  Die gaan tegen-
woordig in de prullenbak. We kopen in de lunchpauze liever lekkere dingen bij de Griek of 
supermarkt. Na de middag kabbelt het verkeer voort en is het gezellig op de straat. 
Tenminste als het mooi weer is. We hebben tijd voor een praatje, een terrasje pikken of 
andere gezelligheid. Aan het eind van de middag zie je werkenden in omgekeerde volgorde 
weer naar huis gaan. Eten, hondje uitlaten of misschien nog even sporten om daarna op de 
bank neer te zakken om een Tv’tje te pakken of een spelletje te doen op de telefoon of 
laptop. Oftewel in de bubbel van ons eigen huis vertoeven om later naar bed te gaan. 
Hopende om de volgende dag gezond weer op te staan en het ritme van de dag weer op te 
pakken.  
Maar ….. er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet op straat komen. Mensen achter 
voordeuren, die niet meer mobiel zijn of in eenzaamheid de dag doorbrengen. Mensen, die 
mantelzorgers zijn en niet buiten komen omdat hun partner ziek is waardoor zij niet meer 
weg kunnen en aan huis gebonden zijn. Eind mei start het project “Samen naar een demen-
tievriendelijk Culemborg”. Er zal extra aandacht worden besteed aan de omgang met 
dementerenden. Begrip vragen voor hun ziekte en hun functioneren. Ik wil echter hier ook 
pleiten om mededogen te hebben met diegenen die naast de dementerenden staan. Zij 
hebben het zwaar, zij moeten inleveren en zich inleven in de veranderende levenssituatie. 
Het is telkens bijsturen, opvangen en slikken. In april werden weer de bekende lintjes 
uitgedeeld. Ik zou er symbolisch een lintje aan willen toevoegen voor diegenen die een 
zware mantelzorgfunctie hebben. Een lintje van onbaatzuchtigheid. Ook wil ik pleiten om 
hen een handreiking toe te steken om hen af en toe een middagje respijt te geven, zodat 
ook de mantelzorger eens frank en vrij een middagje kan winkelen of de straat op kan.  

HS 
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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.
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NIEUWE SOCIËTEIT ‘BIJONS’                               AAN DE GANDHI NR. 205 
 

 
 
Sinds half april is Culemborg een nieuw ontmoetingscentrum rijker, de 
sociëteit ‘BijOns’ aan de Gandhi 205.  
 
Bij veel oudere Culemborgers zal de ruimte bekend zijn als de Gandhi Soos 
205. Voorheen was dit het ontmoetingscentrum voor bewoners van de 
appartementen in de Gandhi en de Maarten Luther King. Deze soos moest 
een paar jaar geleden worden gesloten. Afgelopen jaar is de ruimte echter 
door vrijwilligers helemaal opgeknapt en opnieuw ingericht. Eigenaar 
Kleurrijk Wonen heeft de zaal met keuken en de buitenruimte gratis 
beschikbaar gesteld voor sociaal culturele activiteiten voor Culemborgers.  
 
Alle Culemborgers kunnen er gebruik van maken. Dus niet alleen maar, zoals 
vroeger, de bewoners van de nabijgelegen appartementen.  
Een enthousiaste coördinatiegroep houdt zich bezig met de exploitatie en de 
programmering.  
 
Wat is er te doen? 
Het aanbod aan activiteiten wisselt en groeit. Momenteel is er op maandag-
avond, woensdagmorgen, woensdagmiddag en donderdagmorgen inloop en 
ontmoeting met o.m. koffie en thee. Veel spelmogelijkheden zijn beschik-
baar. Met mooi weer kunnen bezoekers ook buiten zitten. 
 

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
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vervolg pag. 7 
Op woensdagmiddag kan er Jeu de Boules worden gespeeld. Gasten die het 
leuk vinden om te komen tekenen of schilderen kunnen deskundige onder-
steuning krijgen. Elke derde donderdag van de maand is er een gezamenlijke 
maaltijd voor wie daarop intekent. Een nieuwe activiteit wordt het stippen: 
met porselein-verf kunnen deelnemers attributen zoals kopjes, potten, vazen, 
borden of wat dan ook, versieren met stippatronen. De techniek is ontleend 
aan de Stipstijl, ontwikkeld door Nienke van der Zwan.  
 
Eén keer per maand op de zaterdagmiddag wordt een speciale activiteit 
aangeboden. Dat kan bijvoorbeeld een bingo zijn, een middag of avond zingen 
of een pub-quiz. Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.bijons.top. U kunt 
met uw vragen ook mailen: info@bijons.top of bellen: 06.5142.8018. 
 
Vrijwilliger worden?  
De coördinatiegroep van BijOns ziet ook graag extra vrijwilligers komen. 
Mensen die bijvoorbeeld ideeën hebben voor nieuwe activiteiten. En mensen 
die mee willen helpen bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten of die 
gastvrouw of gastheer willen zijn tijdens de inloop en ontmoeting.  
Heeft u interesse?  
Bel dan voor een kennismaking met Theo Erdmans, tel. 06 51428018 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Bestuur en redactie wenst alle lezers van DE KIJKER 

 

 

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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EXPOSITIE                ‘BIODIVERSITEIT IN DE BETUWE’ 
 
De expositie ‘De Biodiversiteit van 
de Betuwe in beeld’ is een initiatief 
van het Stadsklooster Culemborg. 
Mede mogelijk gemaakt door Stich-
ting Artous, met subsidie van het 
Cultuurfonds Culemborg en de 
Stichting Elisabeth Weeshuis.  
Met 50 zeer bijzondere foto’s ambi-
eert hobby-fotograaf Arno Kerkdijk 
- met veel liefde en oog voor detail - de veelsoortige fauna in de Betuwe 
(insecten, salamanders, kikkers en vogels), zo in beeld te brengen dat zij af 
en toe – zoals de titel van de expositie suggereert - net op mensen lijken.  
De foto’s zijn vooral gemaakt in de Ecowijk Eva Lanxmeer en de uiterwaar-
den van de Lek, dus in en rondom Culemborg.  
Dankzij de zeer professionele fotoapparatuur, laten de foto’s de dieren 
goed zien en zijn details goed te bestuderen. Zo mooi uitvergroot zag u bij-
voorbeeld insecten nog nooit. Om de titel van de expositie ‘Het zijn net 
mensen goed te onderbouwen, schreven o.a. de Culemborgse dichteres 
Riek Stegeman en dominee Henk Fonteyn haiku's (korte gedichten) bij de 
foto’s.  
 
Tijdens de periode mei t/m september, zal Arno Kerkdijk een keer per 
maand, of op verzoek, een wandeling door de Ecowijk organiseren. Met de 
Fransche school worden gesprekken gevoerd over een zgn. ‘meemaakpo-
dium’ waarbij men denkt aan vertoning van Bert Haanstra’s klassieker ‘Bij 
de beesten af’.  
Arno Kerkdijk (60) woont zelf in de Ecowijk en draagt dieren die hij foto-
grafeert een warm hart toe. Hij verdiept zich in hun leefomstandigheden. 
Arno heeft er o.a. voor gezorgd dat kikkers, padden en salamanders veili-
ger kunnen leven, door speciale putdeksels te plaatsen boven platte 
straatputten. Hierdoor kunnen zij niet meer verhongeren en verdrinken, 
en wordt de populatie van amfibieën in Ecowijk Eva-Lanxmeer beschermd.  
 

De expositie is tot en met zaterdag 10 september te zien op alle middagen 
tussen 13.00 en 16.00 u en elke dinsdagmorgen tussen 09.30 en 13.00 u. 
in de Oud-Katholieke Kerk, Varkensmarkt 18, 4101 CL Culemborg.  
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EXPOSITIE                ‘BIODIVERSITEIT IN DE BETUWE’ 
 
De expositie ‘De Biodiversiteit van 
de Betuwe in beeld’ is een initiatief 
van het Stadsklooster Culemborg. 
Mede mogelijk gemaakt door Stich-
ting Artous, met subsidie van het 
Cultuurfonds Culemborg en de 
Stichting Elisabeth Weeshuis.  
Met 50 zeer bijzondere foto’s ambi-
eert hobby-fotograaf Arno Kerkdijk 
- met veel liefde en oog voor detail - de veelsoortige fauna in de Betuwe 
(insecten, salamanders, kikkers en vogels), zo in beeld te brengen dat zij af 
en toe – zoals de titel van de expositie suggereert - net op mensen lijken.  
De foto’s zijn vooral gemaakt in de Ecowijk Eva Lanxmeer en de uiterwaar-
den van de Lek, dus in en rondom Culemborg.  
Dankzij de zeer professionele fotoapparatuur, laten de foto’s de dieren 
goed zien en zijn details goed te bestuderen. Zo mooi uitvergroot zag u bij-
voorbeeld insecten nog nooit. Om de titel van de expositie ‘Het zijn net 
mensen goed te onderbouwen, schreven o.a. de Culemborgse dichteres 
Riek Stegeman en dominee Henk Fonteyn haiku's (korte gedichten) bij de 
foto’s.  
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dium’ waarbij men denkt aan vertoning van Bert Haanstra’s klassieker ‘Bij 
de beesten af’.  
Arno Kerkdijk (60) woont zelf in de Ecowijk en draagt dieren die hij foto-
grafeert een warm hart toe. Hij verdiept zich in hun leefomstandigheden. 
Arno heeft er o.a. voor gezorgd dat kikkers, padden en salamanders veili-
ger kunnen leven, door speciale putdeksels te plaatsen boven platte 
straatputten. Hierdoor kunnen zij niet meer verhongeren en verdrinken, 
en wordt de populatie van amfibieën in Ecowijk Eva-Lanxmeer beschermd.  
 

De expositie is tot en met zaterdag 10 september te zien op alle middagen 
tussen 13.00 en 16.00 u en elke dinsdagmorgen tussen 09.30 en 13.00 u. 
in de Oud-Katholieke Kerk, Varkensmarkt 18, 4101 CL Culemborg.  
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80+ REISJE ZATERDAG 25 JUNI: NAAR BOERDERIJ DE BOERINN KAMERIK 
 
 
 

 
 
 
 
Midden in het Groene Hart van Nederland gaan we bij activiteitenboerderij De  
Boerinn bij het plaatsje Kamerik met uitzicht op de polder, koffie met gebak 
gebruiken. Er zijn hier enkele lokale producten te koop en bij mooi weer is een 
 wandeling door de polder een mogelijkheid. 
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 u. 
Kosten:  € 10 p.p., hiervoor krijgt u vervoer en 1 x koffie of thee en gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 u. 
 
 
 
80+ REISJE DINSDAG 5 JULI:  NAAR DE BEACHCLUB KLEIN SCHEVENINGEN 
 
 

 
 
 
 
Beachclub Klein Scheveningen ligt aan de Lek bij Lopikerkapel, voorbij de brug 
van Vianen. Na een mooie route – o.a. langs de Lek – gaan we daar koffie/thee 
met gebak gebruiken, met een prachtig uitzicht op de Lek en zijn overkant. 
 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882; 

N.B.: tevens een telefoonnummer van een contactadres 
opgeven. 

Vertrek:  U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 u. 
Kosten:  € 10 p.p inclusief vervoer en 1 x koffie of thee met gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 u. 
 
N.B.: Deze reisjes worden gesponsord door Stichting Samen Verder 

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
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PLANNING DAGTOCHTEN                                                                   2022  
  

U zou deze reisjes alvast in uw agenda 
kunnen noteren. Aanmelden is pas mogelijk 
nadat het betreffende reisje officieel is 
aangekondigd in DE KIJKER onder 
voorbehoud van:  
-Corona gerelateerde regelgeving  
-Voorwaarden en prijzen busonderneming  
-Voldoende aantal belangstellenden  
  

Let op: vanaf 12 juli zijn er twee opstapplaatsen:  
1 Chopinplein t.o. Kruidvat  
2 Parkeerterrein bij scholen Culemborg-West: Zijderupsvlinderlaan 2  
  

  Datum  Naar:  Kosten p.p.  
1.    15 juni   Floriade Almere  € 50,00  
2.  12 juli   Dagtocht varen Spido   

2e Maasvlakte en Futureland   
€ 79,00  

3.     18 aug.  met MuseumPlusBus naar    
Zuiderzeemuseum (wordt 
gesponsord)  

€ 10,00  
 (voor lunch)  

4  14 sep.  Tiengemeten & Hoekse Waard (dit 
reisje was bij het aanleveren van 
de kopij van dit nummer van DE 
KIJKER nog niet definitief; het kan 
nog gewijzigd worden)  

  

5  20 okt.  Kamelenmelkerij Berlicum &     
Loonse en Drunense Duinen  

€ 69,00  

6  30 nov.  Overdekte Kerstmarkt,  
Winkelcentrum Oberhausen  

ca. € 25,00 
(alleen 
vervoer)  

  

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
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MET SPIDO                NAAR TWEEDE MAASVLAKTE EN FUTURELAND 

Let op: de opstaproute is gewijzigd! 
Nadat we om 08.30 u. op het Chopinplein t/o Kruidvat en om 09.00 u. bij 
de parkeerplaats bij de scholen Culemborg-West, Zijderupsvlinderlaan 2 
opgestapt zijn, rijden we richting Rotterdam. 
Om ca. 10.15 u. verwachten we met de bus aan te komen bij de opstap-
locatie van Spido, waarna de dagvaartocht om 10.30 u. kan beginnen. 
We worden ontvangen met koffie en appeltaart. Na een welkomstwoord 
van de kapitein zetten we koers naar de Tweede Maasvlakte. Tegen het 
middaguur kunt u gaan genieten van een uitgebreid koud en warm buffet. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. Op Maasvlakte 2 komt een ervaren 
gids van Futureland aan boord. Samen met de gids varen we door het 
gebied en hij zal u op zeer enthousiaste wijze kennis laten maken met dit 
nieuwe gedeelte van de Rotterdamse havens. Daarna heeft u de moge-
lijkheid om ca. een uur het officiële bezoekerscentrum van Futureland te 
bezoeken en varen we terug richting Rotterdam, waar we ca.17.30 u. 
zullen aankomen en rond 17.45 u. richting Culemborg vertrekken. De 
verwachting is om tussen 19.15 u. en 19.45 u. terug te zijn. 
 

Aanmelden: 
tot 27 juni, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het 
aanmeldformulier (op pag. 19) bij Virginie Vermeulen, Postmastraat 27, 
4105 DW Culemborg. S.v.p. bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én 
opstapplaats vermelden!!  
Kosten:  
€ 79,00 p.p.; dit is inclusief busvervoer, dagvaartocht met Spido, kopje koffie 
of thee met appeltaart en slagroom, uitgebreid koud- en warm buffet met  
en bezoek aan Futureland. 
Betaling:   
ook vóór 27 juni op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.  

DAGVAAR 
TOCHT OP 

DINSDAG 12 
JULI 2022 
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INVULSTROKEN AANMELDINGEN DAGTOCHTEN  (zie pag. 17 en 21) 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in: 
 
O 1.    t/o Kruidvat Chopinplein  
O 2.  Parkeerplaats bij scholen Culemborg-West:  Zijderupsvlinderlaan 2           
 

 
 

DAGTOCHT MUSEUMPLUSBUS OP DO. 18 AUGUSTUS, (zie pag. 21) 
Vertrek 8.00 uur en 8.30 uur 
Nr. Naam 06-

nummer 
Opstap-
plaats Nr. 

Rolstoel
/rollator 

Dieet 

1:       
2:      
3:      
4:      
Adres van persoon nr. 1 
 
Opmerkingen / bijzonderheden: 
 

 

RONDVAART SPIDO OP DINSDAG 12 JULI                         (zie pag.17) 
 Vertrek 8.30 uur en 9.00 uur 
Nr. Naam 06- 

nummer 
Opstap-
plaats nr. 

Rolstoel
/rollator 

Dieet 

1:       
2:      
3:      
4:      
Adres van persoon nr. 1: 
 
Opmerkingen / bijzonderheden: 
 

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. 
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MET DE MUSEUMPLUSBUS NAAR HET ZUIDERZEEMUSEUM 
OP DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2022 

 
De MuseumPlusBus is voornamelijk voor ouderen, die niet zelfstandig een 
museum kunnen bezoeken. In de bus is plaats voor twee vaste rolstoelen 
en 16 inklapbare hulpmiddelen, zoals rollators en rolstoelen. Bij elke 
persoon in een rolstoel moet een begeleider mee. 
Dit uitstapje wordt gefinancierd door de Vriendenloterij en het 
Zuiderzeemuseum. 
De vertrektijd van dit reisje is vroeger dan bij andere dagtochten. We 
vertrekken om 08.00 uur vanaf het Chopinplein tegenover Kruidvat en om 
08.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Zijderupsvlinderlaan nr. 2 (bij de 
scholen in Culemborg-West). De verwachte aankomst bij het Zuiderzee-
museum in Enkhuizen is 10.30 u. We worden ontvangen met een kopje 
koffie of thee en krijgen een rondleiding. Om 12.30 u. krijgen we een lunch 
gereserveerd. U betaalt zelf alleen € 10 p.p. voor de lunch. Deze houdt in: 
drie mini bolletjes met resp. mini kroket, boerenachterham en Beemster-
kaas, een kop koffie of thee en een glas melk. Na de lunch heeft u tijd om 
zelfstandig rond te kijken. Daarna wandelen we naar de boot en gaan we 
om 14.30 u. varend naar het entreepaviljoen. Om 15.30 u. vertrekt de bus 
en we verwachten tussen 17.30 en 18.00 u. terug te zijn in Culemborg. 
Aanmelden:  tot 14 juli, bij voorkeur per e-mail: 

yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier 
op pag.19) bij Virginie Vermeulen, Postmastraat 27, 4105 
DW Culemborg. N.B.: wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 
06-tel.nr. én opstapplaats vermelden!! 

Kosten: € 10,00 p.p.; dit is voor de lunch 
Betaling:  graag ook vóór 14 juli op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 

t.n.v. SSCC Culemborg. 
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WIJ WAREN WEES, WIE BEN JIJ? 

 
‘Wij vierden nooit onze verjaardagen’, zei Frans. Hij woonde in het Elisa-
beth Weeshuis, net als in totaal 700 andere weeskinderen. Veel van hun 
verhalen zijn nog onbekend. In 2022-2023 duikt het Elisabeth Weeshuis 
Museum met een speciale werkgroep in de levens van 52 kinderen en 
geeft ze hun identiteit én verjaardag terug.  
 
Houdt u van zoeken naar verhalen en uitpluizen van geschiedenis? Bent u 
nieuwsgierig naar het leven van de weeskinderen? Sluit u dan aan bij de 
Werkgroep 'Wij waren wees'. Vanaf juni 2022 kunt u als deelnemer een 
weeskind ‘adopteren’ en samen met museummedewerkers de archieven 
induiken om het levensverhaal van deze wees in te kleuren.  
Er zijn drie startmomenten: juni 2022, oktober 2022 of februari 2023. 
Speurt u mee? Meer informatie kunt u vinden op: www.weeshuis-
museum.nl/wijwarenwees, of stuur een mail met eventuele vragen of uw 
aanmelding naar info@weeshuismuseum.nl  
 

Werkgroep 'Wij waren wees' is onderdeel van het themajaar 'Wij waren 
wees, wie ben jij?'. Een jaar vol bijzondere activiteiten rondom het thema 
identiteit.  
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Speurt u mee? Meer informatie kunt u vinden op: www.weeshuis-
museum.nl/wijwarenwees, of stuur een mail met eventuele vragen of uw 
aanmelding naar info@weeshuismuseum.nl  
 

Werkgroep 'Wij waren wees' is onderdeel van het themajaar 'Wij waren 
wees, wie ben jij?'. Een jaar vol bijzondere activiteiten rondom het thema 
identiteit.  
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NOGMAALS INFORMATIE OVER HET OPENBAAR VERVOER  
 
Is het handig voor u om af en toe met bus, trein en/of haltetaxi op pad te 
gaan? Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat? Dan is de online OV- infor-
matiebijeenkomst echt iets voor u. De eerstkomende informatiebijeen-
komst vindt plaats op maandag 13 juni van 13.30 tot 14.30 uur:  
 
Telefonisch spreekuur 
Van maandag tot en met vrijdag kunt u via telefoonnummer 038-3037010 
contact opnemen met onze OV-ambassadeurs. 
 
Maandag 13 juni 
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een 
OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. Ov- 
ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers, die an-
dere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer. 
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of 
computer nodig met camera en microfoon. Meldt u zich aan via e-mail:  
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038-4540130 en u ontvangt 
daarna van ons een inlogcode.  
Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op 
weg. Gaat u mee op proefreis? 
Samen met OV-ambassadeurs en andere (onervaren) senioren maakt u 
een reis met bus en trein. U krijgt uitgebreid uitleg hoe alles werkt. U krijgt 
ook genoeg tijd om vragen te stellen aan de OV-ambassadeur. Uit ervaring 
blijkt dat senioren de proefreis erg waarderen en vertrouwen geeft om 
daarna zelfstandig te kunnen reizen. Op verschillende dagen in het jaar or-
ganiseren OV-ambassadeurs proefreizen. 
 

Wilt u informatie over of deelnemen aan een proefreis? Neem dan contact 
op via tel. 038-4540130 of e-mailadres ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.  

Bent u werkzaam bij een gemeente of een ouderenorganisatie in de regio 
OV-Oost? En wilt u een bijeenkomst, inloopspreekuur of proefreis voor se-
nioren bij u in de buurt organiseren?  

 

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 
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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!



 WOORDZOEKER JUNI 2022 
 

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

 
 

o AMER 
o AMSTEL 
o DINKEL 
o EEMS 
o EEND 
o GEIN 
o GEUL 
o GIER 2x 
o GREPPEL 
o IJSSEL 

o KRAMMER 
o LAUWERS 
o LEK 2x 
o LEPELAAR 
o LUTS 
o MAAS 
o MEEUW 
o MEIJE 
o MERWEDE 
o OEVER 

o REIGER 
o ROER 
o SCHIE 
o SLINGE 
o SLOOT 
o SPUI 
o SWALM 
o TALING 
o VAART 
o VECHT 

o VLIET 
o WAAL 
o WADDENZEE 
o WATERVOGEL 
o WAVER 
o WESTERSCHELDE 
o WETERING 
o ZAAN

 
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 uitdrukking. 
 

Oplossing uit het meinummer is: NORMEN + WAARDEN 
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NIEUWS VAN DE FRANSCHE SCHOOL 
 

 
 
De voorzitter van het bestuur van De Fransche School informeert u graag over 
een verandering die bij De Fransche School gaat plaatsvinden. Directeur Wieke 
Vrijhoef heeft namelijk een nieuwe uitdaging gevonden: ze wordt program-
meur bij theater De Maaspoort in Venlo.  
  
Uiteraard vinden we het heel jammer dat Wieke vertrekt, maar we hebben ook 
respect voor deze stap. Wieke kwam in 2020 De Fransche School versterken. 
Eén van haar opdrachten was het versterken van de samenwerking met 
anderen in de stad, en dat heeft ze gedaan. Wat zij tot stand heeft gebracht 
waarderen wij enorm: met bijna alle partners in de stad wist ze wel iets op te 
bouwen. Haar enthousiasme en creativiteit zijn daarin onmisbare talenten. Ook 
binnen de organisatie heeft ze mensen weten te motiveren en inspireren, wat 
er mede toe heeft geleid dat het programma veel variatie kent met veel 
inbreng uit onze stad. Wij zijn Wieke daar allemaal heel erkentelijk voor, 
feliciteren haar en wensen haar veel succes toe in Venlo. 
 
Wieke is nog niet weg. Tot en met augustus blijft ze bij ons en in de maanden 
daarna zal ze, waar nodig, stand-by blijven om een opvolger in te werken. De 
voorbereidingen voor de werving van een nieuwe directeur zijn in volle gang, 
en we zullen u informeren als dat tot resultaat heeft geleid. 
  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Gerrit de Vries 
Voorzitter De Fransche School 
 

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
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OP DE ZONDAGMIDDAG: MUZIEK IN PLANTAGE 
 
12 juni : Judith Jobse met leerlingen uit Culemborg 
19 juni : Duo Angelique Vlieger en Toon Lips 
 
 
RIJBEWIJSKEURING 75+       
info. Ton Scholtens, tel. 753039 / 06 49715550 
 
DATA in 2022: 
03 + 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 KIJKER van april 2022 (nr. 03- 2022) 

AGENDA          SSCC  
DATUM ACTIVITEITEN JUNI 2022 TIJDSTIP 
Vr 03 juni  Rijbewijskeuring 75+                           zie onder  10:00-13:00 
Za 11 juni Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840)    10:00 
Za. 11 juni 80+ reisje, zie pag. 21 vorige DE KIJKER  
Zo. 12 juni Muziek in de Plantage                         zie onder 14.00 
Wo 15 juni Dagtocht Floriade. zie pag. 15 van de vorige 

DE KIJKER 
 

Zo. 19 juni  Muziek in de Plantage                         zie onder  14.00 
Vr 24 juni Rijbewijskeuring 75+                           zie onder 10:00-13:00 
Za  25 juni Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Za. 25 juni 80+ reisje,                                           zie pag.13  

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 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


