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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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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

Het is alweer eind juni, wat gaat de tijd toch snel. De zomer staat voor de deur 
en alle remmingen kunnen gelukkig weer los. Hoewel de Corona achter de rug 
is, zijn we toch nog in de ban van veel onrust om ons heen en in de wereld. Een 
deel van de Oekraïne ligt in puin. In Syrië is het nog steeds vechten en vallen er 
doden. In Afrika dreigt hongersnood, doordat graan niet kan worden vervoerd 
uit de overvolle graanschuren in de Oekraïne. In Amerika, een land waar geen 
strijd tussen volkeren is, worden er zomaar kinderen op school neergeschoten. 
Ik stop maar met opnoemen, want we worden er alleen maar triest en 
verdrietig van.  
 

Gelukkig is het in Nederland rustig. We zijn de Corona lockdown aan het 
inhalen. De ziekenhuizen zijn druk met de wachtlijsten aan het afwerken en zij, 
die niet in de wacht zitten bij de gezondheidszorg, zijn bezig om zoveel 
mogelijk “vrij te zijn”. Vrij in het gaan en staan. We halen onze schade in. We 
gaan weer naar de theaters, bijeenkomsten, gezellige uitjes, gaan op vakantie 
en wat dies meer zij. Het gekke is dat het lijkt dat als ik buiten ben, meer geniet 
van de omgeving dan voorheen. Zo was ik op een zondag even aan de wandel 
gegaan. Gewoon een rondje Culemborg. Ik keek anders om me heen en genoot 
meer van de kleine dingen. Ik liep over de varkensmarkt, waar een toerist heel 
alleen met een krantje met een kopje koffie op een bankje zat te lezen. Het 
leek of ik in het buitenland was en langs een klein afgelegen dorpje kwam waar 
een eenzame toerist gewoon even zat te rusten. Mijn weg vervolgend liep ik 
vanaf het bruggetje bij het Stadskantoor via de Oostersingel naar de Vier 
Dreven. Op het paadje langs de gracht liep een hardloper en in een oogopslag 
liep een reiger met hem mee. Die reiger zal daar zomaar hebben gelopen, maar 
het leek of ze samen met elkaar opliepen. Gelijktijdig daalde een mooie zwarte 
ekster in het gras ernaast neer. Een paar meter verder stonden kinderen met 
waarschijnlijk wat brood, want twee pony’s en de daar lopende geiten kwamen 
hard aangehold. Een verterend gezicht, die beesten die hals reikend en 
volverwachting naar de kinderen opkeken. Ik bleef even staan op dit tafereel 
even in me op te nemen. 
Verder op genoot ik van de weidebloemen en de hollende paarden in de 
Veulenkampen. Een bosduif vloog over mijn hoofd om in het gras neer te 
dalen.  

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
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 Kleine dingen, niets belangrijks maar ik was gewoon even in een andere 
wereld. Een klein stukje buitengebied in Culemborg. Ik had even een 
vakantiegevoel. Veel mensen hoor ik zeggen: ik heb Nederland herontdekt en 
blijf dit jaar met vakantie in eigen land. Natuurlijk een goed idee, maar het 
weer! Het kan vriezen en kan dooien. Je weet het nooit! Maar sowieso wens ik 
iedereen een heel goede juli- en augustusmaand toe. Met mooi weer en niet te 
veel temperaturen van meer dan 28 graden, want daar kunnen wij oudjes niet 
zo goed meer tegen. 
 
BESTUURSLID HANS DIRKSE 
 

Zoals in onze vorige DE KIJKER al werd gemeld, heeft Hans Dirkse besloten om 
per 1 juli te stoppen met zijn bestuursfunctie bij Stichting Senioren Collectief 
Culemborg. 
Hans is net na de start in 2016 samen met Jan Pieters bij Stichting Senioren 
Collectief in het bestuur gekomen. Hans was bestuurslid van de PCOB en Jan 
was voorzitter van de KBO. Zij kwamen namens deze ouderenorganisatie op 
persoonlijke titel in het bestuur. In een Stichtingsbestuur kan je namelijk niet 
als afgevaardigde van een andere organisatie zitting nemen. Vandaar dat zij op 
persoonlijke titel in het bestuur werden opgenomen. Hans heeft zich 
gedurende deze jaren als een zeer gewaardeerd bestuurslid ingezet. Bij het 
organiseren van de Seniorendag/beurs heeft hij als penningmeester een grote 
rol gespeeld. Hij heeft de Stichting mede een gezicht gegeven en verschillende 
taken op zich genomen. Met name de administratie rondom de 
bezorgadressen en beschikbare aantal bezorgers voor De Kijker heeft hij met 
uiterste precisie gedaan. Gelukkig blijft hij deze laatste taak nog voortzetten, 
waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Wij danken Hans hartelijk voor zijn 
bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting en wensen hem samen met zijn 
vrouw nog vele goede jaren toe.  

    Namens het bestuur, Hennie Smidt voorzitter 

Vervolg pag. 5 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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80+ UITJES 
 
Bij de meeste lezers is het 
bestaan van deze 80+ reis-
jes bekend. Aandachtspun-
ten voor de organisatoren 
zijn o.a.: mooie route, leuk/ 
gezellig restaurant met 
goede en begaanbare toilet-
gelegenheid. Ook moet er 
op de prijzen gelet worden. 
Deze zijn de laatste tijd wel 
duurder geworden.  
 
Mogelijk is niet bekend dat we soepel willen omgaan met de leeftijds-
grens. Er zijn mensen die nog geen tachtig zijn maar om de een of an-
dere reden niet met een grote bus mee kunnen. Of omdat ze graag 
met hun vriend(in), die wel 80+ is, mee zouden willen. Neem hiervoor 
contact op met Virginie Vermeulen (telefoon 06- 39142217). 
 
Een groot voordeel van deze reisjes is dat men van huis uit wordt op-
gehaald en ook bij terugkomst thuis wordt afgezet.  
 
Het meenemen van een rollator is geen probleem.  
In overleg kan een rolstoel ook mee maar dan is daar wel eigen bege-
leiding/hulp bij nodig. 
 
Deze maand zijn er drie gezellige uitjes en wel op 20 juli, 4 augustus en 
16 augustus. 
Naar kersen- en theetuin “MOLENWEG” in Zoelmond, naar de Kaasboerderij 
in Maarsbergen en een vaartocht over de Linge. Zie pagina 11 en 13. 
 
Al deze reisjes worden gesponsord door Stichting Samen Verder. 

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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80+ MIDDAGREISJE WOENSDAG 20 JULI 2022 
NAAR KERSEN- EN THEETUIN IN ZOELMOND 
 

Bij de Kersen- en Theetuin Molenweg Zoelmond gaan 
we koffie/thee met zelfgemaakte kersencake 
gebruiken. U kunt in het winkeltje “shoppen” en u krijgt de lekkerste 
kersen mee. 
Opgeven:  bij Riet van Hazendonk, tel. 515001. 

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, 1 x koffie of thee met 
kersencake, en een pond kersen. 

Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 16.30 uur. 
 
 
80+ MIDDAGREISJE DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2022 NAAR 
KAASBOERDERIJ DE WEISTAAR IN MAARSBERGEN 

 

 
 
 
 
 

De “Weistaar” in Maarsbergen is van origine een kaasboerderij. 
Tegenwoordig zijn daar veel activiteiten mogelijk. Wij gaan er koffie/thee 
met gebak gebruiken; bij mooi weer op de binnenplaats. U kunt in de 
Landwinkel “shoppen” en/of een bezoekje brengen aan het Kaas- en 
botermuseum. 
 
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 en 

gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 uur. 

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
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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 en 

gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 uur. 
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80+ REISJE DINSDAG 16 AUGUSTUS 2022      VAARTOCHT OVER DE LINGE 

 

Tijdens de vaartocht van twee uur over “De Linge” wordt u op de hoogte gehou- 
den van hetgeen er te zien valt en passeert u de 14e -eeuwse basiliek van Aspe-
ren, de stadswallen en maakt u een “spannende” passage van de "Nieuwe Hol-
landse Waterlinie" mee door het smalle sluisje bij Fort Asperen. 
 

De boomgaarden en uiterwaarden zijn een geliefd jachtterrein van reigers, ooie-
vaars, ijsvogels en wilde ganzen, u zult ze vrijwel zeker zelf kunnen zien! Na een 
van de vele bochten doemt opeens het Munnickenwiel op, de plaats waar tij-
dens een dijkdoorbraak een klooster volledig onder water verdween. 
 

Indien stroomopwaarts wordt gevaren, wordt er tussen de Betuwse dorpjes Gel-
licum en Rhenoy een sierlijke draai gemaakt en vaart u rustig terug naar Leer-
dam. De boot is rolstoel toegankelijk. 

 
 

Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882. 
  Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven. 
 
Vertrek:  U wordt door Klaartje thuis opgehaald tussen 13.00 en 13.30 

uur. 
 
Kosten:  25,00 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, twee uur durende vaartocht 

en 1 x koffie of thee met appelgebak. 
 
Thuiskomst:  Tussen 17.00 en 17.30 uur. 
 

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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HET NATIONAAL HITTE PLAN 

In de zomermaanden kan het 
behoorlijk warm zijn. En als 
gevolg van klimaatveranderingen 
komen hittegolven steeds vaker 
voor in Nederland.  
 

 
Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, 
chronisch zieken en mensen met overgewicht. Ook mensen die niet goed 
voor zichzelf kunnen zorgen hebben op warme dagen meer aandacht van 
anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven.  
Het Nationaal Hitteplan maakt RIVM-organisaties, professionals en 
vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorgverlening aan ouderen en chronische 
zieken extra alert op het feit dat het voor langere periode warm wordt. Zo 
kunnen zij passende maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen 
tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken.  
 
De Gemeente Culemborg heeft zich, net als vele andere steden in Nederland, 
zich ook geconformeerd aan Het Nationaal Hitteplan. 
Als er een warme periode aan komt wordt Het Nationaal Hitteplan 
geactiveerd. Het RIVM waarschuwt alle GGD’s in de provincies waar een 
verhoogd risico geldt en deze GGD’s informeren dan de instanties en 
instellingen en geven tips hoe het beste met de hitte kan worden omgegaan. 
 
Enkele tips zijn bijvoorbeeld:  

- Drink veel, maar gebruik geen alcohol.  
- Zet een glas water naast je stoel, zodat je niet elke keer behoeft op te 

staan. Hou je urine in de gaten, plast u minder dan normaal of wordt 
de urine donker: drink dan meer. Ook als er geen dorst is. 

- Draag wijd zittende kleding, neem een voetbad met koud water of leg 
een koude natte handdoek in de nek. 

- Zet buiten een zonnebril op en draag een hoed.  
 

Berichtgeving GGD – Gelderland-Zuid  
 
www.GGDleefomgeving.nl 

  

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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EXPOSITIE MADELIEF VAN EWIJK:            “DRAAGBAAR PLEZIER” 
  

 

Vr. 1 juli - zo 28 augustus in de 
Gelderlandfabriek. 
 
Leuke activiteit in deze zomertijd.  
Madelief van Ewijk: “Op dit moment ben ik pas 
afgestudeerd in de richting “Fashion design” 
aan de HKU”. 
Ik ben een ontwerper die zich bezighoudt met 
de spelende mens en dan vooral de spelende 
volwassenen. Ik ben ervan overtuigt dat dit in 
deze wereld te weinig wordt gedaan, daarom 
vraag ik hier aandacht voor met mijn werk. Om 
meer plezier toe te voegen in onze levens. 
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SAMEN NAAR EEN DEMENTIEVRIENDELIJK CULEMBORG 

Op 30 mei was de startbijeenkomst om samen naar een dementie-vriendelijk 
Culemborg te gaan. Hierbij waren Culemborgse vertegenwoordigers van 
zorg- en welzijnsorganisaties, politiek en bedrijfsleven uitgenodigd. Een 
bijeenkomst die werd georganiseerd door de Werkgroep Dementievriendelijk 
Culemborg. Na afloop kregen de deelnemers een tasje van Alzheimer 
Nederland mee met onder andere de “hartenkreten” van mensen met 
dementie en hoe om te gaan met dementie.  
Dit wil ik graag met de lezers van De Kijker delen: 
 

“Hartenkreten”Kijk naar wat ik nog wél kan, blijf met mij in gesprek, geef 
mij duidelijke informatie, laat mij meedoen en genieten, denk met mij mee.  
 
Hoe gaan we dit dan doen en hoe dementievriendelijk kunnen we met elkaar 
zijn.  Onderstaand de adviezen. 
 
G O E D omgaan met dementie. De letters zijn ezelbruggetjes voor: 

eruststellen: Praat op kalme toon, stel je zelf voor en stel gerust. Probeer 
niet te verbeteren, wees juist bemoedigend. 
 

ogcontact: Maak oogcontact om na te gaan of je wordt begrepen. Geef de 
persoon met dementie de tijd om te reageren. Gebruik korte zinnen en stel 
simpele vragen. Liefst één vraag per keer. Probeer geen vragen te stellen 
over dingen die kortgeleden zijn gebeurd. 
 

ven meedenken: Vraag de persoon met dementie of je mag helpen. Leef 
mee met ideeën en wensen en betrek hem of haar bij de oplossing. Zeg wat 
je gaat doen. 
 

ankjewel: Sluit het gesprek goed af. Dankjewel dat je iemand met 
dementie hebt geholpen. Zo help je mee Nederland dementievriendelijk te 
maken. 
 
Hennie Smidt, deelneemster aan de startbijeenkomst namens Senioren Collectief. 

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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ZOMERTIJD 
 
Normaliter zijn we blij met en in de zomertijd. Genieten we 
van een wandelingetje, en terrasje thuis of elders. Maar 
niet iedereen kan dat. Gingen we voorheen naar een club 
dan zullen veel mensen dit missen omdat juist in die zo-
mermaanden de meeste clubs of gelegenheden gesloten zijn tot september. 
Daarom willen we u er hierbij op attenderen dat “KULENBURG” op de woens-
dagmiddag wel open is en blijft voor de liefhebbers van een spelletje bridge, 
klaverjassen, een gezelschapsspel, of zomaar een praatje. U bent van harte 
welkom. Er wordt niet gespeeld met het mes op tafel maar gewoon voor de ge-
zelligheid. U bent van harte welkom van 14.00-16.00 uur. Kom maar gewoon 
binnenlopen. Voor meer informatie: bel naar 0345 515001. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Alleen is uw eventuele consumptie, tegen 
redelijke prijzen, voor eigen rekening.  
Vriendelijke groet,  

 Coby Eigenraam, Riet van Hazendonk. 
 
 
WAAROM HEBBEN WE TWEE NEUSGATEN? 
 

We hebben twee ogen, zodat we diepte kunnen zien, twee oren zodat we kun-
nen horen waar het geluid vandaan komt. Maar waarom hebben we twee 
neusgaten? 
Geleerden hebben zich hierover gebogen, maar komen er niet echt uit. Echter 
de geleerde Frasnelli heeft de volgende verklaring: er bestaat zoiets als de na-
sale cyclus. Het slijmvlies in ons ene neusgat is altijd een beetje meer gezwol-
len dat in het andere. Dat komt doordat de bloedvaten erin zich verwijden, zo-
dat er meer bloed in komt. Na twee of drie uur neemt de zwelling van het ene 
neusgat af en zwelt het slijmvlies van je andere neusgat op. Zo blijven ze elkaar 
afwisselen. De neusslijmvliezen filteren nogal wat viezigheid uit de lucht, waar-
onder virussen en bacteriën. Om die op te ruimen, is bloed nodig en dus een 
gezwollen slijmvlies. Maar je wilt ook goed door je neus kunnen ademen. Dus 
is telkens één neusgat open, terwijl het andere een opruimbeurt krijgt. Van die 
zwelling merk je meestal niks, tenzij je snipverkouden bent. Dan raakt het op-
gezwollen neusgat namelijk eerder verstopt dan het andere. En zo kan het ge-
beuren dat je ’s nachts in bed constateert dat je ene neusgat eindelijk open-
gaat. En prompt gaat het andere neusgat dicht. Snif. 
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DE KIJKER STAGNEERDE 

Beste lezers, 

Hiervoor u ligt de kijker van juli. 
Jammer genoeg erg laat.  
Te laat zelfs…. 
 

Onvoorziene omstandigheden 
gooiden roet in het eten zodat DE KIJKER van juni veel te laat werd bezorgd. 
Zulke dingen kunnen zich natuurlijk overal en altijd wel eens voordoen. Zo 
ook bij ons. We konden er niets tot weinig aan doen, maar toch: SORRY,  
SORRY!! 
De volgende DE KIJKER (van juli) ligt daardoor wel weer snel op de mat. 
 

Riet van Hazendonk  
 
SENIORENBEURS 8 OKTOBER 2022 
 
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de organisatie van de jaarlijkse 
Seniorenbeurs, die op 8 oktober aanstaande weer wordt gehouden in de 
Grote Barbarakerk. Het thema zal vooral zijn gefocust op het vitaler ouder 
worden of blijven. Er wordt ook aan gedacht om organisaties uit te nodigen, 
die artikelen verkopen die een goed doel dienen. Eén van de 
aandachtspunten van het comité is vooral om jonge senioren te 
enthousiasmeren om de beurs te bezoeken. Met jonge senioren denken we 
aan hen die net zijn gepensioneerd en invulling zoeken voor hun verdere 
toekomst waar “lege tijd” moet worden ingevuld. Wie zijn de jongere 
senioren? Eigenlijk iedereen die 60-plusser is. Want niet alleen diegenen die 
nog jong van hart zijn, maar zeker ook hen die nog jong van geest zijn.  Leden 
van het comité zijn zich aan het oriënteren om weer een zinvolle en 
interessante invulling aan deze beurs te geven om er een informatieve beurs 
van te maken, waar ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Mocht u 
ideeën hebben of iets aan deze beurs kunnen toevoegen, schroom dan niet 
contact op te nemen met één van de leden van het organisatiecomité. 

 
Het organiserend comité: Karin Burgers, Rukize Kesmer, 
 Jeannette van den Reek, Jan Pieters, Jaap Schaaf en Hennie Smidt  
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WOORDZOEKER JULI 2022 
 

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

 
 

o APPELFLAP 
o APPELTAART 
o BEREID 
o BOLUS 
o BOOMSTAM 
o BROOD 
o CAKE 
o EIERKOEK 
o GEBAK 

o JANHAGEL 
o KANO 
o LAAG 
o MOORKOP 
o MOPPEN 
o MUFFIN 
o OLIEBOL 
o ONTBIJTKOEK 
o PANNENKOEK 

o PLAK 
o RONDO 
o ROOMSOES 
o ROZIJNENSLOF 
o SCONE 
o SNOEP 
o SPECULAAS 
o SPEKKOEK 
o SPIJS 

o SPRITS 
o STRIK 
o STROOPWAFEL 
o TAAI 
o TOMPOES 
o VLA 

 
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 juninummer: EEN STORM IN EEN GLAS WATER! 

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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VITAMINEN VOOR HET HART             PARKEREN IN DE ZON 

We lopen echt niet zolang rond op 
deze wereld. We krijgen tussen de 
eeuwigheid vóór de geboorte en de 
eeuwigheid na de dood heel even 
de tijd om te parkeren op deze 
kleine planeet! We hebben onze 
eigen parkeermeter. De wijzer kan 
niet worden teruggezet of verder 
laten lopen door er wat geld in te 
steken! Het verblijf hier is op 
onverbiddelijke wijze beperkt. Er is 
geen enkele instantie, die hier iets 
voor ons kan doen. Ons leven is als 
een handtekening in het zeezand. 
Een kleine wind en alles is 
verdwenen.  

Wat nu? Zeker niet treuren. Maar 
proberen het leven te parkeren in de zon, en niet in een wespennest van 
allerhande ruzies, zenuwslopende zorgen en problemen! Mooie dagen 
maken! Enthousiast zijn over het licht, over de liefde van goede mensen. 
Vriendelijk en hartelijk zijn voor diegenen die weten dat de parkeertijd om is, 
voor de zieke, de gehandicapte, de misdeelde, de ontgoochelde, de 
bedrogene en de vele ongelukkigen, die geen plaats meer vonden in de zon. 
Mooie dagen maken voor hen en voor alle mensen om ons heen.  

Meer hoef je eigenlijk niet te doen om zelf gelukkig te zijn. Parkeren in de zon 
en de parkeermeter laten lopen!  

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!
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TONEEL LEVENSVERHALEN IN DE FRANSCHE SCHOOL OP 6 EN 7 JULI  

'Hayat' betekent 'Leven' in het Arabisch en gaat over het Leven van zeven 
Culemborgse vrouwen. 
Vrouwen die hier hun hele leven geworteld zijn, gekomen zijn voor de liefde, 
gevlucht uit hun moederland. Vrouwen met kinderen, zonder kinderen, 
gescheiden en getrouwd. Met roots op de Molukken, in Tanger, Rabat, 
Rusland. Deze prachtige vrouwen zijn een intensief maakproces aangegaan 
met als resultaat een eerlijke, rauwe, liefdevolle, magische theatervoorstelling. 
Theatermaakster Suzanne Reindersma is vanaf 2007 bezig om levensverhalen 
om te zetten in theater. Ze houdt van echte, rauwe verhalen, die de pijn, 
angsten en verlangens van mensen blootleggen. Op die manier kun je als 
publiek ervaren dat we van binnen allemaal hetzelfde zijn. 
In haar kleurrijke voorstellingen verbindt ze allerlei mensen van verschillende 
afkomsten met elkaar. De aanleiding voor 'Hayat' was dat ze zag dat in de wijk 
Terweijde allerlei mensen langs elkaar leefden, ook na de rellen van 2011, 
tussen mensen van Marokkaans-Nederlandse komaf en Moluks-Nederlandse 
komaf. Suzanne Reindersma was nieuwsgierig en trok de wijk in, op zoek naar 
de verhalen achter de gezichten. Ook werd haar vader ziek. Dat maakte dat zij 
zich alleen voelde in de Corona -tijd en zich afvroeg of meer mensen zich alleen 
voelden en in hun eigen bubbel leefden.   
Donderdag 7 juli (lady’s only), zaal open om 20.30 met henna, handlezen en 
theedrinken. Na afloop feestelijke afsluiting met DJ Sohaila, kaartje €7,50, 
dresscode feestelijk en kleurrijk. Reserveer je kaarten via 
stichtingvida@gmail.com, geef aan hoeveel kaarten en welke datum. 
 

Zie ook www.projectvida.nl toneel 07-07-1922 
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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RIJBEWIJS KEURINGEN 75+ 
Vrijdag 8 en 22 juli 2022.                                                                                                                         
Locatie Rode Kruisgebouw 10.00 tot 13.00 uur. 
 
FRANSCHE SCHOOL  
- Vrijdag en zaterdag 8 en 9 juli: Downton Abby, 20.15 uur.                   
- Levensverhalen:  

Woensdag 6 juli zaal open om 20.00 uur, aanvang voorstelling om 20.30 
uur.  
Donderdag 7 juli (lady’s only) in Theater De Fransche School, zaal open om 
19.30 uur met henna, handlezen en theedrinken, aanvang voorstelling 
20.30 uur. Na afloop feestelijke afsluiting met DJ Sohaila, kaartje €7,50, 
dresscode feestelijk en kleurrijk. Reserveer je kaarten via 
stichtingvida@gmail.com, geef aan hoeveel kaarten en welke datum.  Zie 
pag. 29. 

- Donderdag, vrijdag en zaterdag 21, 22 en23 juli: Marokkaanse Bruiloft, om 
2015 uur. 

- 23 t/m 29 juli: film ELVIS. 
 
WANDELEN 
Zaterdag 9 en 23 juli. Om 10.00 uur vanaf “Kulenburg”. 
 
MUZIEK IN DE PLANTAGE VANAF 14.00 UUR: 

- 3 juli:    Big Band Betuwe  
- 24 juli:  Fruitig Geflipt 
 
IN DE “KULENBURG” 
Op de woensdagen van 14.00- 16.00 uur: Spelletjes en kaarten. 
 
“UITJES” 
80+ reisje: woensdag 20 juli naar de Kersen- en theetuin in Zoelmond. 
Zie pag. 11. 

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


