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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 
 

We leven in een tijd van crisis en één ervan wil ik hier bespreken: de opvang-
crisis van Ter Apel. Er zijn mensen op drift. Familie, huis en haard achter zich 
latend. Weg van de ellende. Ik word er triest van, maar wat kan ik eraan doen? 
Niets, helemaal niets. Ik schud mijn hoofd en voel me machteloos. Wat doen 
mensen elkaar toch aan. Gelukkig hebben wij deze zorgen niet. Wij hoeven niet 
weg, maar er zijn zoveel mensen die het wel moeten. Mensen die veiligheid, 
eten, een bed en geborgenheid zoeken. Mensen die overal worden wegge-
stuurd, omdat er geen plaats voor ze is. Ook in Nederland hebben we eigenlijk 
geen plaats, kijk maar naar Ter Apel. “Het zijn allemaal gelukzoekers” wordt er 
gezegd. Natuurlijk zijn er bij die een betere toekomst voor zichzelf of hun gezin 
zoeken, maar willen wij dit ook niet en zeker voor onze kinderen. Veiligheid, 
gezondheid, succes en geluk. Deze mensen laten familie achter en lopen dagen 
achtereen onder erbarmelijke omstandigheden op weg naar een onzekere 
bestemming. Alleen op pad met een tasje waarin wat persoonlijke spulletjes 
zitten. Naar mensen die jouw taal niet spreken, die je misschien niet als mens 
zullen respecteren of accepteren. Op weg naar een land waar je hopelijk wel 
een menswaardig leven zal kunnen leiden. In Culemborg aan de Bellweg heb-
ben we hier nu ook een opvang voor deze mensen op drift. In de media werd er 
om vrijwilligers gevraagd die op locatie zouden willen assisteren. Toen dacht ik 
aan mijn koelkastmagneetje, dat ik bij afscheid van mijn werk van mijn collega’s 
heb gekregen, met de tekst.  Ik leef maar één keer en dat is nu. Dus als ik aardig 
vóór een ander kan zijn of een goede daad kan verrichten, laat mij dan begaan, 
die kans krijg ik nooit meer. Deze tekst gaf mij het sein om me aan te melden. Ik 
kreeg nu de kans om mijn machteloze gevoel om te zetten in daden. Zo was ik 
er dus bij toen de eerste asielzoekers in Culemborg aankwamen. Gelukzoekers? 
Mensen die de huizen van onze kinderen inpikken? Ja, wellicht. Ik weet het 
niet. Ik heb het ze niet gevraagd. Het zijn mensen van vlees en bloed, zoals ik. 
Mensen met een gevoel, eenzaam en ontheemd. Mensen die het geluk in hun 
eigen land zeker niet zullen kunnen vinden. Misschien hebben moeten 
vluchten, omdat zij hun leven niet zeker zijn. Moeten wij hen dan op de straat 
laten slapen of in het ergstigste geval de zee opsturen? Ik heb ze een bed 
mogen aanwijzen. Een bed tussen 150 vreemden met dierbare bezittingen 
naast hen op het kussen. Ik heb ze een handdoek en zeep gegeven, zodat ze 
zich eindelijk konden wassen. Ik heb ze koffie met een glimlach kunnen bieden. 
Het zijn mensen zoals ik, maar dan zonder toekomst, niet wetende waar ze de 
volgende dag zullen zijn of slapen.                           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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VAN HET BESTUUR 
 
Graag wil het bestuur de volgende activiteiten onder uw aandacht brengen en 
de financiële ondersteuning en samenwerking hier vermelden. 
 

Als het goed is heeft iedere lezer van De Kijker afgelopen dagen het boekje 
ontvangen genaamd: “Wegwijzer voor de Senioren: Wie, wat, waar”. Een 
uitgave van Senioren Collectief en ElkWelzijn. 
Dit boekje is gemaakt nadat er in ettelijke overlegorganen steeds weer de 
opmerking werd gebezigd: eigenlijk zou er een Sociale Kaart moeten komen, 
waarin alle organisaties staan van waar mensen hulp kunnen vinden. Ook in 
gesprekken met senioren bleek veel onwetendheid over waar hulp of assisten-
tie geboden wordt. Digitaal kan er veel worden opgezocht, maar waar moet je 
zoeken en niet iedereen kan met de computer overweg. Daarom hebben wij de 
computer opgezocht en zijn aan het typen gegaan. In samenwerking met oude-
renadviseurs en financiële ondersteuning van ElkWelzijn, die ook aanbood om 
alle productiekosten op zich te nemen om de samenwerking te bekrachtigen, is 
deze uitgave tot stand gekomen. Wij hopen dat dit boekje een handreiking is 
bij een eventuele zoektocht naar hulp. Heeft deze wegwijzer nog niet in de 
brievenbus gelegen, schroom dan niet er alsnog één aan te vragen door te 
mailen naar: sscc.secretariaat@gmail.com of bel naar Hennie Smidt 0345-
515013.  
 

In juni 2021 heeft Senioren Collectief een mantelovereenkomst getekend met 
regisseur Marijn van den Boogerd t.b.v. het theaterproject De Opstand. Een 
voorstelling met thema’s als ouderenzorg, discriminatie in de ouderenzorg en 
zelfzorg. Een productie die speciaal is gemaakt voor scholieren die een baan in 
de ouderenzorg ambiëren en openbare voorstellingen. Een voorstelling die in 
een nagesprek met de jongeren heel effectief bleek te zijn. Een samenwerking 
tussen jongeren en ouderen. Uit eigen ervaring kan worden gezegd dat het een 
fantastisch project is geweest. Van begin tot eind hebben de spelers zeer 
enthousiast geoefend en gespeeld en bovenal genoten. Ook de jonge profes-
sionele crew van de samenwerking en de bezoekers waren verbaasd en 
geroerd door het prachtige spel dat de amateurseniorenspelers hebben laten 
zien. 
 

Het project is inmiddels afgerond met een gezellig samenzijn van alle betrok-
kenen. Senioren Collectief werd tijdens dit samenzijn verrast met een leuke 
financiële gift en de volgende tekst: 

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: van pagina 07 
 
“met als dank voor alle hulp tijdens het proces en uitvoering van theatervoor-
stellingen De Opstand. Zonder Senioren Collectief was het niet gelukt! Hopelijk 
kunnen jullie hier iets moois meedoen voor alle senioren van Culemborg”.  
Van het fonds Stichting Bladt Charity mochten wij ook dit jaar weer een flinke 
donatie ontvangen t.b.v. het organiseren van onze dagtochten. Met dit bedrag 
kunnen wij dit jaar ook weer de dagtochten aanbieden en de gemaakte kosten 
aanvullen. Helaas moeten wij melden dat de dagtochten dit jaar niet overvol 
zijn, waardoor er zeker aanvullingen nodig zijn. Ik roep hierbij iedereen op om 
toch eens mee te gaan met een dagtocht. Ik heb het zelf nu ook weer een keer 
gedaan en kan zeggen dat het een aanrader is. Gewoon een dagje er tussen uit, 
zonder zorgen en niets hoeven, alleen genieten. Schroom niet. Gewoon doen!  
Zijn de kosten voor u te hoog, laat ons dit dan weten. We zoeken dan samen 
naar een oplossing. 
 
 
80+ REISJE WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022                     MOEKE RHENEN 
- afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, gaat deze tocht wel of niet door- 

 

 

 

Vlak bij de brug van Rhenen is de prachtige horecagelegenheid Moeke Rhenen 
gelegen aan het water waar de Lek “Nederrijn” heet. Hier gaan we, na een toe-
ristische route, koffie/thee met gebak gebruiken, bij mooi weer buiten op het 
terras. Hier heeft u uitzicht op de Nederrijn en zijn scheepvaartverkeer. 

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 16.00 en 17.00 u. 
 

N.B.: Dit reisje wordt gesponsord door de 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:
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uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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Minimaal order bedrag normaal € 37,-
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Kosten:  € 10 p.p., hiervoor krijgt u vervoer en 1 x koffie of thee en 

gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 17.00 u. 
 

N.B.: Dit reisje wordt gesponsord door de Stichting Samen Verder 
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80+ REISJE ZAT. 10 SEPTEMBER: KIJK- EN LUISTERMUSEUM BENNEKOM 
N.B. afhankelijk hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, gaat deze tocht wel of niet door. 

 

 
 
Het Kijk en Luistermuseum: daar zit muziek in! 
De collectie bestaat uit draaiorgels, straatpiano’s, speelkasten, speeldozen en 
muziekautomaten. We krijgen een demonstratie van de ontwikkeling van de 
mechanische muziekinstrumenten, van carillon tot draaiorgel. 
Ontdek hoe je vroeger van muziek genoot toen er nog geen elektriciteit was en 
cd-spelers en radio nog niet bestonden. 
Historische voorwerpen en textielobjecten nemen je mee naar het verleden 
van deze streek. We krijgen tevens een demonstratie van textiel en kleder-
drachten. Op dit moment is er een tentoonstelling Speel-Goed samengesteld 
over speelgoed van vroeger. 
 
In de museumwinkel vind je tal van prettig geprijsde producten die aansluiten 
bij de museumcollectie: kleine speeldoosjes, nostalgisch speelgoed, souvenir-
kaarten. 
In de historische kruidenierswinkel uit 1900 kun je ouderwets snoep uit groot-
moederstijd kopen, zoals zoethout, duimdrop, polkabrokken en kaneelstokken. 
 
In dit museum hoef je geen afstanden te lopen en bij de demonstraties zijn 
ruim voldoende zitplaatsen. 
 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882 

Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven. 
Vertrek:  U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 12.30 en 13.00 u. 
Kosten:  € 12 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, entree en 1 x koffie of thee 

en gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 17.00 en 17.30 u. 
 

 
N.B.: Dit reisje wordt gesponsord door de Stichting Samen Verder 
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KLEINE DINGEN 
 
Toen mijn ouders nog op vrijersvoeten gingen, bezochten ze vaak samen een 
herberg. Daar aten ze pruimenvlaai en zaten ze onder het ruisende bladerdak 
van een grote boom. 
Boven de deur van die herberg hing een spreuk. Hij was geschilderd op een dik 
stuk hout, dat de vorm had van een wimpel. Nou ja… voor zover zo’n dik stuk 
hout de sierlijkheid van een wimpel kan benaderen. In het midden zat een 
groen-met-rood schild, waar een hoefijzer op was gespijkerd. Het was een 
oerlelijk ding, dat bord.  
Toen mijn moeder na de oorlog eens langs de plek fietste waar de herberg had 
gestaan, zag ze tot haar schrik dat het gebouwtje totaal was verwoest. Tussen 
de puinhopen, de gebroken balken en de verbrokkelde stenen vond ze het 
lelijke bord met de spreuk. Ze nam het ding mee naar huis, en daar heeft het, 
zo lang als ik me kon herinneren, boven de deur gehangen. Later verhuisde het 
mee naar een flat, en ook daar prijkte het geval fier boven de voordeur; het 
bovenlicht was precies breed genoeg. 
Ik zei vaak tegen mijn zus en broer: ‘Als onze ouders gestorven zijn, hoef ik niks 
te hebben, behalve deze spreuk.’ Dat moet dus wel een bijzondere spreuk 
geweest zijn! Eerst door mijn moeder gered uit de puinhopen, daarna ruim 70 
jaar gekoesterd, en ten slotte (inderdaad) bij mij terechtgekomen. En dat 
terwijl het bord zo lelijk was (en is). 
Maar het is ook een prachtige spreuk. In feite een van de zeer weinige die er 
echt toe doen. Er staat een tekst op in het Latijn: ‘Parva ne contemnas’. 
Daaronder staat de vertaling: ‘Versmaed het geringe niet.’ Jawel, met ae. 
Veel mensen zeggen: ‘O, dat is net zoiets als Wie het kleine niet eert, is het 
grote niet weerd.  

Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!
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2019

Klant-
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vervolg pag. 13 
 

“Nee”,’ zeg ik dan. ‘Dat is iets héél anders.’ Want bij dat spreekwoord is er 
sprake van een soort ruil: je hebt alleen recht op het grote geluk, als je het 
kleine geluk weet te waarderen. En als je dat niet doet, is dat de goden 
verzoeken. De spreuk ‘Versmaed het geringe niet’ belooft je geen groot geluk 
als beloning. Hij belooft helemaal niets. Hij vraagt je alleen de kleine dingen te 
waarderen. Als je tijdens je wandeling een lieveheersbeestje ziet, stap er dan 
overheen, zodat je het niet verplettert. Als je een mooie bloem ziet, geniet 
ervan. Als je water te drinken krijgt, eis dan geen wijn. Als je net genoeg geld 
hebt om rond te komen, wees er blij mee. 
Het hoefijzer op het schild is al lang verroest en vergaan. Maar de spreuk op 
dat lelijke, maar o zo ontroerende bord, is nog even actueel als toen mijn 
moeder het (inmiddels) 77 jaar geleden opraapte. Ook zij versmaadde het 
geringe niet. 

Caren Peeters 
 
 
ACTIE RABO CLUB SUPPORT 
 
Net als vorige jaren biedt de Rabobank ons weer 
de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen 
voor de actie Rabo ClubSupport. Met deze actie 
ondersteunt de bank clubs en verenigingen 
financieel om mensen elkaar te laten ontmoeten, door te sporten of activi-
teiten te organiseren. Leden van de bank kunnen stemmen op een vereniging 
die een aanvraag heeft ingediend. De bank is namelijk een coöperatie en is dus 
een bank van de leden. Het beleid is dat een gedeelte van de winst wordt 
besteed aan een maatschappelijk doel. De bank wil nu graag dat de leden 
bepalen waar dit gedeelte aan wordt besteed, vandaar deze Clubsupport actie. 
Alleen leden van de bank kunnen stemmen. Ben je geen lid, maar bankier je 
wel bij de Rabobank dan kan op een makkelijke wijze het lidmaatschap worden 
aangevraagd. Dit is kosteloos mogelijk via de Rabobank app. Ben je lid van deze 
bank stem dan op Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC). Volgens ons 
mag je zelfs twee stemmen uitbrengen, stem dan ook op onze vrienden de 
KBO/PCOB afdeling Culemborg. Wij staan vermeld als SSCC – senioren. 
Stemmen is mogelijk vanaf 5 tot 27 september.  Ga naar regio West Betuwe en 
zoek naar SSCC – senioren Stem!   
Alvast heel hartelijk dank voor uw ondersteuning. 

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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VEILIG DE MOBIELE TELEFOON SCHOONMAKEN  
(Bron: Nu.nl, Magriet, Radar, T-Mobile, Gezondheidenco). Publicatiedatum: 28-03-2022 
 

Naast de afstandsbediening, de vaatdoek en de tandenborstel is de mobiele te-
lefoon een van de meest bacterierijke voorwerpen die we dagelijks gebruiken. 
We raken de hele dag van alles aan, deurklinken, toetsenborden, eten of an-
dere voorwerpen, zo ook onze telefoon. Tegenwoordig wijkt het apparaat 
steeds minder van onze zijde. Soms gaat hij zelfs mee naar het toilet. Het mo-
bieltje zou zelfs nog viezer zijn dan de toiletbril. Van groot belang dus dat we 
het toestel regelmatig reinigen. De huid is van nature bedekt met bacteriën, 
die ook op de smartphone terecht komen. Van deze bacteriën worden we niet 
automatisch ziek, maar van de poepbacterie E.coli of het griepvirus wel. Het is 
daarom belangrijk de bron van bacteriën regelmatig schoon te maken. 
 

De telefoon reinigen 
Het schoonmaken kunt u het beste doen met een pluisvrije doek. Een microve-
zeldoek of een brillendoekje bijvoorbeeld. Andere ruwe doeken, zoals een 
theedoek, kunnen krassen in het scherm veroorzaken, deze kunt u beter niet 
gebruiken. Door de doekjes licht vochtig te maken met wat water, krijgt u vuil 
en vetvlekken weg. Helaas wrijft u met alleen water de bacteriën niet weg. Een 
reinigingsspray voor beeldschermen zorgt er wel voor dat de bacteriën verdwij-
nen. Spray het product niet direct op het scherm, maar eerst op het doekje en 
maak draaiende bewegingen over het scherm. Op deze manier verdwijnen de 
bacteriën en ziet het scherm er weer schoon uit. De sprays zijn verkrijgbaar in 
de meeste smartphone winkels. 
Gebruik van alcohol 
Reinigingsproducten met alcohol kunt u beter vermijden, deze kunnen name-
lijk het touchscreen beschadigen. Heeft u een hoesje om het toestel?  Deze is 
net zo vies als de telefoon en kan daarom ook regelmatig een schoonmaak-
beurt gebruiken. De meeste telefoonhoesjes kunt u wel met alcoholhoudende 
middelen reinigen. Kijk voor de zekerheid naar de productinformatie van het 
hoesje om schade te voorkomen.  
Oplaad- en koptelefoon ingang 
Pas bij het schoonmaken op dat er geen vocht in de gaten van de telefoon 
komt. Het is echter wel nodig de oplaad- en koptelefooningang van het appa-
raat schoon te maken, maar doe dit zonder vocht. Er hoopt zich op deze plek-
ken veel stof en viezigheid op, wat gevaarlijk kan zijn wanneer u het toestel aan 
de oplader legt. Door even te blazen, verdwijnt echter het meeste stof. 
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vervolg schoonmaken mobiel, pag. 17 
 
Om hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u een paperclip recht buigen en om 
het uiteinde een paar laagjes plakband, met de plakkant aan de buitenkant, 
wikkelen. Haal het uiteinde met het plakband langs de ingangen, zodat de vuil-
resten eraan vastplakken. Doe dit wel met beleid. De telefoon kan op deze 
plekken snel beschadigd raken. 
 

Handen wassen 
De telefoon helemaal bacterievrij krijgen is bijna onmogelijk. Het is vooral van 
belang dat bacteriën geen kans krijgen op het mobieltje terecht te komen. Was 
daarom vaak genoeg uw handen en neem het toestel niet mee naar het vol-
gende toiletbezoek. 
 
 
GENDERGEDOE SESEARCH          DOOR MAREIN ZWAMA 

 
 
Kijk een pasgeboren kind tussen de beentjes en je weet of het een jongetje of 
een meisje is. En behalve die penis of vulva bepalen de chromosomen en hor-
monen of je een man of een vrouw bent. Dat was heel lang de overtuiging en 
de norm. Tegenwoordig weten we dat dit niet zo simpel ligt. Er zijn mensen die 
zich man noch vrouw voelen, maar iets ertussen in. Die eruitzien als een man 
maar zich vrouw voelen, en visa versa. Die zich niet willen vastprikken op hun 
genderidentiteit of genderrol. En dan heb je ook nog intersekse personen.  
 

In 1993 deed bioloog Anne Fausto-Sterling onderzoek naar sekse en conclu-
deerde dat er wel vijf geslachten zijn: zo kan iemand met XX- chromosomen,  
eierstokken en een baarmoeder óók geboren zijn met een piemel. Best verwar-
rend allemaal. Bovendien roept de huidige genderdiscussie vaak weerstand op. 
Tijd om enkele feiten, cijfers en begrippen op een rijtje te zetten.  
 

Kijk voor de diverse begrippen de woordenlijst op de volgende pagina. 

Man,  
vrouw,  

mens 
 

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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rend allemaal. Bovendien roept de huidige genderdiscussie vaak weerstand op. 
Tijd om enkele feiten, cijfers en begrippen op een rijtje te zetten.  
 

Kijk voor de diverse begrippen de woordenlijst op de volgende pagina. 

Man,  
vrouw,  

mens 
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vervolg pag.19  
 
WOORDENBOEKJE 
(vervolg gendergedoe) 
 
Gender: Persoonlijke identiteit, persoonlijke expressie, en maatschappelijke 
verwachtingen- vaak meegekregen in je opvoeding en gebaseerd op sociale 
factoren en opvattingen over hoe je eruit hoort te zien en hoe je je moet 
gedragen. 
 
Genderidentiteit: hoe je je innerlijk voelt, bijvoorbeeld man/vrouw/ beide/ 
geen van beiden. Veel mensen voelen zich hetzelfde als het toegewezen 
geslacht bij de geboorte. Dit noemen we cisgenderpersonen. Bij transgender 
personen komen het toegewezen geslacht en het innerlijk gevoel niet overeen. 
 
Genderrollen: de rollen die, op basis van iemands gender door een cultuur of 
groep als norm of ideaalbeeld worden gezien. Traditionele genderrollen in het 
westen zijn bijvoorbeeld de man als kostwinner en de vrouw als huisvrouw. 
 
Genderexpressie: de manier waarop mensen hun genderidentiteit uiten, 
bijvoorbeeld door middel van kleding, make-up of gedrag. 
 
Non-binair: genderidentiteit van iemand die zich niet specifiek man of specifiek 
vrouw voelt, maar ergens tussen die twee polen. 
 
Sekse/geslacht: verwijzing naar biologische eigenschappen zoals inwendige en 
uitwendige geslachtsorganen, chromosomen en hormonen. 
 
Intersekse: sommige mensen hebben bij de geboorte geslachtskenmerken die 
niet strikt binnen de norm van een man of vrouw passen. Geslachtsdelen, 
hormonen of chromosomen zijn dan niet altijd specifiek mannelijk of specifiek 
vrouwelijk. Intersekse is bij de geboorte niet altijd meteen duidelijk. Iemand 
die intersekse is kan zich man/ vrouw/ beide/geen van beide voelen. 
 
Queer: parapluterm voor iedereen die niet cisgender of heteroseksueel is. Ook 
wordt de term gebruikt wanneer mensen hun seksuele oriëntatie of gender-
identiteit niet willen vastleggen. 
 

 



vervolg pag.19  
 
WOORDENBOEKJE 
(vervolg gendergedoe) 
 
Gender: Persoonlijke identiteit, persoonlijke expressie, en maatschappelijke 
verwachtingen- vaak meegekregen in je opvoeding en gebaseerd op sociale 
factoren en opvattingen over hoe je eruit hoort te zien en hoe je je moet 
gedragen. 
 
Genderidentiteit: hoe je je innerlijk voelt, bijvoorbeeld man/vrouw/ beide/ 
geen van beiden. Veel mensen voelen zich hetzelfde als het toegewezen 
geslacht bij de geboorte. Dit noemen we cisgenderpersonen. Bij transgender 
personen komen het toegewezen geslacht en het innerlijk gevoel niet overeen. 
 
Genderrollen: de rollen die, op basis van iemands gender door een cultuur of 
groep als norm of ideaalbeeld worden gezien. Traditionele genderrollen in het 
westen zijn bijvoorbeeld de man als kostwinner en de vrouw als huisvrouw. 
 
Genderexpressie: de manier waarop mensen hun genderidentiteit uiten, 
bijvoorbeeld door middel van kleding, make-up of gedrag. 
 
Non-binair: genderidentiteit van iemand die zich niet specifiek man of specifiek 
vrouw voelt, maar ergens tussen die twee polen. 
 
Sekse/geslacht: verwijzing naar biologische eigenschappen zoals inwendige en 
uitwendige geslachtsorganen, chromosomen en hormonen. 
 
Intersekse: sommige mensen hebben bij de geboorte geslachtskenmerken die 
niet strikt binnen de norm van een man of vrouw passen. Geslachtsdelen, 
hormonen of chromosomen zijn dan niet altijd specifiek mannelijk of specifiek 
vrouwelijk. Intersekse is bij de geboorte niet altijd meteen duidelijk. Iemand 
die intersekse is kan zich man/ vrouw/ beide/geen van beide voelen. 
 
Queer: parapluterm voor iedereen die niet cisgender of heteroseksueel is. Ook 
wordt de term gebruikt wanneer mensen hun seksuele oriëntatie of gender-
identiteit niet willen vastleggen. 
 

 

21
DE KIJKER AUGUSTUS 2022



DAGTOCHT NAAR HOEKSCHE WAARD EN TIENGEMETEN 
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 

N.B.: Afhankelijk hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, gaat deze dagtocht wel of niet door 

Tiengemeten is een eiland in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het werd 
bij de gemeentelijke herindeling in 1984 deel van de gemeente Korendijk, maar 
was voor die tijd gesplitst tussen Goudswaard en Zuid-Beijerland. Sinds de her-
indeling van 2019 is het onderdeel van de gemeente Hoeksche Waard. 
Aangekomen in Zuid-Beijerland beginnen we de dag met koffie met gebak bij 
restaurant de “Eendrachtshoeve”. Na de koffie maken we een mooie rondrit 
onder leiding van een gids. Tijdens de rondrit hoort u van alles over de 
Hoeksche Waard en de watersnood aldaar. Bij terugkeer in het restaurant staat 
er een goed verzorgde lunch klaar. Om 14.00 uur vertrekt de boot naar de 
Tiengemeten waar we rustig rond kunnen gaan kijken bij bijvoorbeeld het 
bezoekerscentrum, het Rien Poortvliet museum en/of het Landbouwmuseum. 
Om 16.00 uur vertrekken we met de boot vanaf het eiland terug naar het vaste 
land, waar de touringcar weer op u staat te wachten om te beginnen aan de 
terugreis. In Terheijden gaan we om ca. 17.00 uur de dag afsluiten met een 
goed verzorgd driegangen diner. Om 19.00 uur is het tijd voor de laatste etappe 
terug naar Culemborg, waar we verwachten om 20.30 uur bij het laatste 
uitstappunt aan te komen. 
Aanmelden:  tot 29 augustus, bij voorkeur per e-mail: 

yvonnebrouwers@hetnet.nl of – indien u écht niet kunt mailen 
– via het aanmeldformulier van pagina 25 bij Virginie 
Vermeulen, Postmastraat 27, 4105 DW Culemborg.  
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én 
opstapplaats vermelden!! 

Kosten: € 73,00 p.p.; dit is inclusief vervoer per luxe touringcar, een-
maal koffie met gebak, rondrit met gids, lunch, overtocht naar 
en bezoek aan het eiland en de musea en het 3-gangen 
afscheidsdiner. 

Betaling:  graag ook vóór 29 augustus op rekening  
NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. 

 
Deze dagtocht wordt gesponsord door BLADT CHARITY 
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHT NAAR HOEKSCHE WAARD EN 
TIENGEMETEN OP WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 

 
(N.B.: dit reisje wordt gesponsord door BLADT CHARITY) 

 

 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in: 
01:  t/o Kruidvat Chopinplein (vertrek 8.30 uur) 
02:  Parkeerplaats bij scholen Culemborg West: Zijderupsvlinderlaan 2 

(vertrek 9.00 uur) 
 

Naam 06. 
telnr. 

Nr. 
opstap 
plaats 

Rollator/ 
rolstoel 

Dieet 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 
Opmerkingen/ bijzonderheden: 
 

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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UITAGENDA 
 
Za. 9 juli tot zo. 21 augustus 
Zomer in het Weeshuis. Voor groot en klein. 
Leer deze zomer zes weken lang ambachten. Bouw je eigen fotocamera, bak 
een brood op open vuur en maak oude kleding weer als nieuw. 
 

Vr. 29 juli om 20.15 uur Concert in Grote of Barbarakerk 
Arjan Versluis op het Verhofstadorgel. 
 

Za. 6 augustus om 14.00 uur in Werk aan het Spoel 
Spannende excursie met het Lingepontje naar Werk aan de Groeneweg, langs 
schuilplaatsen en door loopgraven. 
 

Za. 13 augustus van 9.00-17.00 uur in binnenstad  
Heilige Huisjes Wandeling. Wandel langs vijf monumentale kerken. 
Route verkrijgbaar bij TIP in het stadhuis. 
 

Zo. 14 augustus Muziek in de plantage om 14.00 uur 
Met de Thompson Bridge Bigband uit Grave. 
 

Do. 18 augustus in de Gelderlandfabriek om 20.00 uur 
Evening at the Factory. 
 

Za. 20 augustus aan Werk aan het Spoel om 20.30 uur 
Franse Zomer met Guido Weijers Hot Comedy Night. 
 

Zo. 21 augustus Muziek in de Plantage om 14.00 uur 
Een middagje line-dancen met de Countryband Blackmail. 
 

Zo. 21 augustus om 20.30 uur in Werk aan het Spoel 
Theater TERRA neemt je mee naar de betoverende wereld onder het water. 
 

Hele maand augustus  
In de Kasteeltuin: kunstcaravans, muziek, graven, eten en dat alles n.a.v. 
rampjaar 1672. Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden siert met tien fel 
beschilderde caravans, ieder gevuld met een kunstverzameling, de Kasteeltuin 
op.  
 

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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WOORDZOEKER AUGUSTUS 2022 
 

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

 
 

o AALSCHOLVER 
o ADELAAR 
o BUIZERD 
o DUIF 
o FUUT 
o GAAI 
o GANS 
o GIER 2x 
o GOUDFAZANT 

o GRUTTO 
o HOP 
o HUISMUS 
o IBIS 
o IJSEEND 
o KIEVIT 
o KORHOEN 
o KOUW 
o KWARTEL 

o LEPELAAR 
o PATRIJS 
o REIGER 
o RIETGORS 
o SMIENT 
o STERN 
o SPERWER 
o STRUISVOGEL 
o TALING 

o TJIFTJAF 
o TURELUUR 
o UIL 
o VALK 
o WULP 
o ZWAAN 
o ZWALUW

 
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 julinummer: DAT IS BOTER AAN DE GALG 

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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tingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een uitdrukking 
 
Oplossing uit het julinummer: DAT IS BOTER AAN DE GALG 
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RIJBEWIJSKEURING 75+      info. Ton Scholtens, tel.  753030 / 06 49715550 
 

DATA  
12+26 augustus, 09+23 sept., 14+28 okt., 11+25 nov. en 09+23 dec.  
LOCATIE 
Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 44,00 (contant) ver-
krijgen in het Rode Kruis gebouw. U kunt hem ook online aanvragen/invullen 
(http://mijncbr.nl). 
N.B. In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR mini-
maal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de gezondheids-
verklaring en het opsturen naar het CBR! 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medi-
sche keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een 
afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.  

KOSTEN KEURINGEN 
- Voor het BE-rijbewijs € 30, maar voor leden van de ouderenbonden € 25,00 
- Voor het C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING  
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs;   
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij 

uw eigen apotheek); 
- een flesje met uw eigen urine + de bril die u draagt tijdens het autorijden; 
- Uw ANBO, KBO of PCOB- ledenpas en wanneer u vriend bent van de SSCC; 
- Uw bankpas (voor betaling keuringarts) + Contant geld (€ 44,00).  

AGENDA          SSCC  
DATUM ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2022 TIJDSTIP 

04 aug. 80+ reisje kaasboerderij   zie vorige DE KIJKER  
06 aug. Wandelen vanaf de Raaf nr.2        (tel. 513840) 10:00 
12 aug. Rijbewijskeuring 75+                         (zie onder) 10:00-13:00 
16 aug. 80+ reisje: Vaartocht        zie vorige DE KIJKER  
20 aug. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
26 aug. Rijbewijskeuring 75+                         10:00-13:00 
27  aug Start Culemborgse Blues  
31 aug. 80+ reisje, Moeke Rhenen              zie pag. 07  

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 

30
DE KIJKER AUGUSTUS 2022



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


