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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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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 
DE WEGWIJZER VOOR SENIOREN VAN CULEMBORG 
 

Inmiddels heeft De Wegwijzer WIE, WAT, WAAR zijn weg naar de lezers van De 
Kijker gevonden. Hebt u hem niet in uw brievenbus gevonden bel dan gewoon 
even 0345-515013 of mail naar sscc.secretariaat@gmail.com. Het blijkt dat 
deze wegwijzer bij onze lezers goed is ontvangen. Wij, Senioren Collectief en 
ElkWelzijn, hebben op deze uitgave veel positieve reacties ontvangen. Zowel 
per mail als mondeling. Er zijn daarbij ook opmerkingen gemaakt waar wij wat 
mee kunnen. Sommige onderdelen zijn volgens ervaringsdeskundigen niet 
volledig of fout weergegeven. Wij hadden er rekening mee gehouden dat er 
onderdelen kunnen zijn die te zijner tijd om een aanpassing zouden vragen, 
omdat de tijd niet stil staat en er tijdens het productieproces wijzigingen 
kunnen plaatsvinden. Vooral in een papieren versie zijn deze zaken niet 
uitgesloten. Wij willen vermelden dat wij ontzettend blij zijn met alle 
opmerkingen. Wij roepen dan ook iedereen op om bemerkingen, foutieve 
weergaves of aanvullingen aan ons door te geven. In de eerstvolgende DE  
KIJKER zullen, als deze reacties in het belang zijn van de weergave in de 
Wegwijzer, worden vermeld. Zo kunnen wij zorgen dat wij met elkaar een up-
to-date Wegwijzer in de zorg gestand doen en we allemaal nut kunnen hebben 
van een goed naslagwerk.  
 

In de digitale Wegwijzer op de websites van zowel Senioren Collectief 
Culemborg als ElkWelzijn zullen de veranderingen regelmatig worden 
opgenomen en waar nodig aangepast.  
 
 
ACTIE RABO CLUBSUPPORT VAN 5 SEPTEMBER T/M 27 SEPTEMBER 2022 
 

Wij herinneren graag alle leden van de Rabobank eraan om niet te vergeten te 
stemmen op Senioren Collectief Culemborg. Geld dat wij goed kunnen 
gebruiken en hiermede een financiële injectie kunnen genereren voor onze 
activiteiten. Wij staan vermeld onder het kopje SSCS-senioren. Dus even zoeken 
naar SSCS en stemmen.  
Zie pagina 15 van DE KIJKER van de vorige maand.  
 

Alvast heel hartelijk dank voor uw steun.  

reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

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

onderhoud
verkoop

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

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

Ik wil het deze keer hebben over de televisie. De TV is, als je ouder wordt, toch 
wel erg belangrijk. Vooral als je alleen bent. Velen hebben dan ook de TV aan 
om geluid in huis te horen. Soms zijn we te moe om nog iets anders te doen.  
Maar lieve mensen, wat is het tegenwoordig toch saai op die buis. Zeker op de 
reguliere zenders. Herhalingen zijn schering en inslag en in de zomermaanden 
is er erg veel sport. Zelf heb ik niet zoveel geduld om wedstrijden te kijken. Wel 
wil ik graag weten wat de uitslag is. Ik hoor het dan wel op het nieuws, want 
dat kijk ik altijd. Ik wil wel bijblijven. Weet je dat ik me eigenlijk nooit zo heb 
gerealiseerd dat mannen zo lang kunnen praten over sportwedstrijden. Er zijn 
voorbeschouwingen, dan wordt er bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van 90 
minuten gespeeld, en dan wordt er nog weer uren nagepraat over wat 
iedereen eigenlijk al heeft gezien. Dan nog te denken aan al die praatprogram-
ma’s, vraag me er niet naar. Is er op het nieuws een belangrijke gebeurtenis 
dan wordt er in elk praatprogramma over gekletst. De voor- en tegenstanders 
krijgen het woord, één of andere deskundige of wetenschapper geeft zijn uitleg 
en de gedupeerde krijgt ook nog het woord. Nou is mijn gezegde: “Ik ben niet 
nieuwsgierig, maar ik weet graag alles”. In het theaterstuk De Opstand, waar ik 
aan heb meegedaan komt voor: Wat heb je aan dingen weten, als je niet weet 
wat je ermee moet doen. Eigenlijk is dit ook zo, zeker als bepaalde dingen niet 
zo goed grijpbaar zijn, of ik er zelf er een andere mening over heb. Dan hoef ik 
geen uur allerlei meningen of feiten te horen van anderen waar ik persoonlijk 
niets aan heb. Al met al. Ik heb besloten wel naar het nieuws te blijven kijken 
om te weten wat er in de wereld aan de hand is, maar niet meer naar die praat-
programma’s. Ik hoor dan niet die tegenstrijdigheden waar ik niet van weet 
wat ik moeten meenemen of vinden. Denk hierbij aan de corona, de oorlog in 
Oekraïne, de tekorten en verhogingen van de prijzen, de klimaatverandering, 
stikstofproblemen, de boeren die in protest zijn en noem maar op. Over al die 
feiten wordt dan hevig gediscussieerd. Maar wat heb ik eraan. Als ik alles weet 
en er toch niets mee kan. Ik heb het roer omgegooid. Ik weet sowieso wat ik 
wel weet, maar niet wat ik niet weet. Ik ben op onderzoek uitgegaan en 
quizzen en spelletjes gaan kijken. Nu ik meedoe aan quizzen merk ik dat ik niets 
weet van straattaal, films en hedendaagse artiesten. Concluderend weet ik nu 
wat ik wel weet en ook wat ik niet weet en dat is heel veel. Het geeft wel rust, 
want over wat ik niet weet hoef ik me geen zorgen te maken en over wat ik wel 
weet hoef ik me niet meer druk te maken.           
         HS 

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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SENIORENBEURS      ZATERDAG 8 OKTOBER 2022  

Van 10.00 – 15.00 uur in de Grote of Barbara Kerk, Grote Kerkstraat 4  

Op de Seniorenbeurs voor 60-plussers ontmoet u anderen en doet u tegelij-
kertijd informatie op rondom het thema Vitaal ouder worden.  

Een greep uit de activiteiten: 

- Doorlopende informatie markt;  
- Verkoop van leuke artikelen;  
- Hapjes en drankjes; 
- Optreden van de “Deining” om 14.00 uur. 
 
Om 10.15 uur en 13.00 uur geeft Veilig Verkeer Nederland een positieve, 
gezellige workshop over “Het nieuwe fietsen”. Een expert (fietscoach) begeleidt 
de sessie aan de hand van foto’s, filmpjes en stellingen.  
 
Aan bod komen:  
- diversiteit van voertuigen op het fietspad, het omgaan met medeweg-

gebruikers,   
- invloed van het ouder worden op vitaliteit en deelname aan het verkeer,  
- kennis van de fiets, waaronder de e-bike. 
Toegang tot de beurs is gratis en iedereen is welkom.  
De workshop “Het nieuwe fietsen” moet wel worden aangemeld bij Hennie 
Smidt. Per mail henniesmidt@gmail.com of per telefoon: 0345-515013.  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
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(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN
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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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EENMALIGE ENERGIE-TOESLAG 
 

De gemeente Culemborg ondersteunt huishoudens met een laag inkomen met 
een éénmalige extra vergoeding voor de stijgende energieprijzen. Van deze rege-
ling kunt u als AOW-gerechtigde en woonachtig in Culemborg gebruik maken on-
der de voorwaarde dat het maandelijks inkomen van een alleenstaande AOW-
gerechtigde lager is dan € 1.383 en voor een echtpaar, die beiden AOW- gerech-
tigd zijn, lager is dan € 1.873. 
Het maandelijks inkomen is een sommering van: 
- de maandelijkse AOW-uitkering (voor alleenstaande is dat € 1.244,35 en      

voor een echtpaar is dat 2 x € 851,52) 
- de maandelijkse netto-uitkeringen van pensioenfondsen als die er zijn (let 

wel: alle uitkeringen van een alleenstaande of echtpaar). 
- Het berekende totaalbedrag aan maandelijks inkomen wordt voor een al-

leenstaande verlaagd met €21,50 en voor een echtpaar met €43,00. 
Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een energietoeslag dan kunt u 
dat zelf aanvragen via de website https://www.culemborg.nl/energietoeslag. 
Lukt dat niet dan kan de formulierenbrigade u ondersteunen bij de aanvraag 
(deze zijn bereikbaar via info@formulierenbrigadeculemborg.nl of 06- 
31632673). Aanvragen voor een eenmalige energietoeslag kunnen tot uiterlijk 30 
november 2022 worden ingediend. 
 
N.B.: deze informatie ontvingen we al op 5 augustus. Mogelijk dat de latere, definitieve 
tekst anders luidt. Informeer daar zelf naar!!  
 
 

 
SLINGER(S) DOOR DE STAD                                        OP 3 SEPTEMBER 2022 
 

Het initiatievenloket van Gemeente Culemborg en ElkWelzijn zetten op 3 sep-
tember alle actieve inwoners van Culemborg die zich betrokken voelen bij hun 
leefomgeving in het zonnetje! Dat doen we door middel van het Initiatievenfeest 
‘Slinger(s) door de stad’. Aan de hand van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de Verenigde Naties willen we laten zien wat er in Culemborg ge-
beurt. Dit gaan we doen door op de fiets of wandelend langs verschillende loca-
ties in Culemborg te gaan waar inwoners wat vertellen over hun inzet voor de 
stad. Op iedere locatie is iets te zien of te doen en je ontmoet nieuwe mensen. 
Binnenkort lees je hier en daar de routes van de fiets- en wandelknooppunt-
tocht. 

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



EENMALIGE ENERGIE-TOESLAG 
 

De gemeente Culemborg ondersteunt huishoudens met een laag inkomen met 
een éénmalige extra vergoeding voor de stijgende energieprijzen. Van deze rege-
ling kunt u als AOW-gerechtigde en woonachtig in Culemborg gebruik maken on-
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DE EVENSONG KEERT TERUG IN CULEMBORG 
 

Van 2004 tot en met 2015 klonken er regelmatig evensongs in de Oud- 
Katholieke kerk van Culemborg, uitgevoerd door het Culemborg Chapel Choir. 
In 2016 werd het stil, maar dirigent Arian Ooijevaar zon op een manier om de 
spiritualiteit en schoonheid van deze Anglicaanse manier van vieren terug op 
de Culemborgse kalender te krijgen. 
In het najaar van 2022 is het zover. IJs, weer en corona dienende zullen in een 
projectmatige opzet van september tot en met januari 3 evensongs en een 
feestelijk Festival worden uitgevoerd. 
Het koor kan zeker nog mannen en jongens gebruiken om de tenoren en de 
bassen te versterken. Bij de dames en meisjes zijn nog een paar alten welkom. 
Het aantal repetities is beperkt en zowel de repetities als de evensongs zelf 
vinden plaats op de zaterdagmiddag, wederom in de Oudkatholieke kerk. 
Voor meer informatie en deelname zie: https://www.evensongculemborg.nl 
 

Eerste uitvoering: Zat. 24 september om 16.00 u. in de Oudkatholieke Kerk. 
Toegang gratis, deurcollecte om onkosten te bestrijden. 
 
 
VIJF MONUMENTALE BINNENSTADKERKEN OPEN VOOR BEZOEKERS 
te bezoeken op 10 september van 13 tot 17 uur  
 
De Wandeling Heilige Huisjes toont de geschiedenis van ons land, van 
Culemborg en de religie in onze stad. 
De Raad van Kerken heeft de folder met de historische Wandeling langs het 
kerkelijk erfgoed dit jaar geactualiseerd. De wandelfolder geeft veel informatie 
over de geschiedenis van de stad.  
De Wandeling (folder) is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) 
en/of te downloaden vanaf de website Culemborg Klopt. 
 

 
ONTDEK DE HISTORIE VAN CULEMBORG 
 
Elke eerste zaterdag van de maand kun je alles te weten te komen over de histo-
rie van ons eeuwenoude stadhuis. 
Op zaterdag 3 september om 14.00 uur nemen de gepassioneerde gidsen van 
het TIP je mee door de geschiedenis van dit bijzonder gebouw. Meld je aan de 
balie! De rondleiding is gratis, aanmelden: marianne.bakker3@gmail.com. 

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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80+ REISJE ZAT. 24 SEPT.  NAAR THEEHUIS HET OUDE PAARD SOEST 

 
Dit theehuis ligt op het erf van boerderij Het Gagelgat, een prachtige boerderij 
waar drie eeuwen boerenhistorie zichtbaar is gemaakt. Hier gaan we 
koffie/thee met appelgebak gebruiken. 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882; Tevens een telefoonnummer van 

een contactadres.  
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/ thee en gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 u. 
 

 
80+ REISJE ZATERDAG 8 OKTOBER     NAAR AQUAZOO LEERDAM 

 
 
 

 
 
 

 

Aquazoo Leerdam is een opstelling van aquaria en terraria in de kelder van 
verpleeghuis “Lingesteyn” te Leerdam. Ze wordt onderhouden en beheerd 
door leden van Aquariumvereniging “De Discus” uit die stad. De vereniging 
heeft sinds 2003 een vergunning als dierentuin. Er zijn op kleine loopafstand 
zo'n 40 verschillende aquaria, met grote en kleine dieren, o.a. zeeduivel, 
platvis, neon tetra's, guppy’s. Afgelopen voorjaar werd hier een babyhaai 
geboren. 
Opgeven:  bij Riet van Hazendonk, tel. 515001, in plaats van bij Elly 

Corton. Tevens een telefoonnummer van een contactadres. 
Vertrek:    U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 u. 
Kosten:     € 15 p.p.(inclusief vervoer, entree en 1 x koffie/ thee en gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 u. 
 

N.B.: deze reisjes worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 

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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80+ REISJE ZATERDAG 22 OKTOBER      PANNENKOEK ETEN IN HEUSDEN 
 
Het pittoreske plaatsje Heusden is een 
gerestaureerde vestingstad in de Nederlandse 
gemeente Heusden, gelegen aan de Maas en de 
Bergsche Maas. Zij telt ongeveer 1.325 inwoners. 
In 1968 is begonnen met het in oude stijl 
restaureren van de vestingstad Heusden. Wij gaan 
er een pannenkoek eten bij de Pannekoekenbakker. 
 

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:  € 20 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, een pannenkoek, een drankje 

en een ijsje. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.30 u. 
 

N.B.: Dit reisje worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
 
 
 
BUURTCENTRUM BOLDERBUREN ORGANISEERT EEN WERELDDAG 
 

Een Cultuurmarkt waarin ontmoeten, kennismaken met andere culturen en 
heerlijke hapjes centraal staan. Deze hapjes worden gemaakt en verkocht door 
inwoners van Culemborg uit maar liefst 10 verschillende landen. Een aantal 
goede doelen en organisaties dat zich bezighoudt met Fair-trade zullen ook 
aanwezig zijn. Ook aan muziek en dans ontbreekt het niet. Er zijn optredens van 
Laepose, Key4 en Maggies Wedding, en fantastische dansoptredens van o.a. de 
draaiende Derwisjen en Dansgroep Oriënt. Uiteraard mag er meegezongen en 
gedanst worden. Entree is gratis. 
De officiële opening is op 5 september om 12.30 u. en wordt verricht door 
Burgemeester Gerdo van Grootheest. 
Meer info. op FB: Buurtcentrum Bolderburen en op de website: 
www:buurtcentrumbolderburen.nl 
 

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door: Elisabeth Weeshuis, Oranje Fonds, 
Cultuurfonds Culemborg, Ondernemersfonds Culemborg en het Buurtpanel. 
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DAGTOCHT NAAR KAMELENMELKERIJ BERLICUM EN LOONSE EN 
DRUNENSE DUINEN OP DONDERDAG 20 OKTOBER 2022 

 
Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, gaat deze dagtocht wel of niet door 

 
 
 
 
 
 

Nadat we om 08.30 u. op het Chopinplein (t.o. Kruidvat) en om 09.00 u. bij het 
parkeerterrein bij de Brede School/Oranje Nassauschool aan de Zijderupsvlin-
derlaan 2 (Culemborg-West) zijn opgestapt, verwachten we om 10.00 uur bij 
Kamelenmelkerij Smits in Berlicum aan te komen. Daar worden we ontvangen 
met 1 x koffie/thee en een plak cake. We krijgen een uitgebreide presentatie en 
rondleiding over het bedrijf.  Als u wilt, kunt u kamelenmelk proeven. 
Daarna rijden we naar de plaats De Moer, waar ons rond 12.30 u. in 
restaurant ’t Maoske’ een goed verzorgd driegangendiner wordt aangeboden. 
Om 14.00 uur staat de Duinexpress klaar voor een rit door Nationaal Park 
Loonse en Drunense Duinen. Onderweg krijgen we informatie via de intercom 
over de historie van het gebied en uitleg over de bossen, vennen, heiden en 
stuifzand.  
We maken een tussenstop bij restaurant ‘De Rustende Jager’ in Biezenmortel en 
krijgen daar 1 x koffie/thee met een “Brabantse Broeder” geserveerd. Daarna 
wordt de rit met de Duinexpress vervolgd. Om ca. 16.45 u. vertrekken we 
richting Culemborg en de verwachte thuiskomst is tussen 18.00 en 18.30 u. 
 
Aanmelden:   
tot 4 oktober, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of – indien u 
écht niet kunt mailen – via het aanmeldformulier bij Virginie Vermeulen, 
Postmastraat 27, 4105 DW Culemborg (zie pag. 21). 
Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én opstapplaats vermelden!! 
Kosten: € 60,00 p.p.; dit is inclusief vervoer per luxe touringcar, koffie/thee 
met cake, presentatie en rondleiding Kamelenmelkerij, driegangendiner, rit met 
de Duinexpress, koffie/thee met een Brabantse broeder 
Betaling: graag ook vóór 4 oktober op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 
SSCC Culemborg. 
 

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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Betaling: graag ook vóór 4 oktober op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 
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AANMELDSTROOK KAMELENMELKERIJ EN LOONSE- EN DRUNENSE 
DUINEN OP DONDERDAG 20 OKTOBER 2022 

 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.    t/o Kruidvat Chopinplein (vertrek 08.30 u.) 
O 2.  Parkeerplaats bij scholen Culemborg-West: Zijderupsvlinderlaan 2 
 (vertrek 09.00.u.) 

 

De dagtochten 2022 worden weer gesponsord door Bladt Charity 
 
**************************************************************************** 

 
Op zaterdagochtend 3 september is de 
jaarlijkse informatieochtend. Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met 
docenten, bestuur en vrijwilligers. Wil je 

meer info over een cursus of het werk van de Volksuniversiteit, vrijwilligerswerk 
doen of zelf een cursus geven? Kom dan zaterdagochtend 3 september naar het 
Weeshuis in Culemborg. Op de website (www.vuwestbetuwe.nl) laten we 
weten welke docenten aanwezig zullen zijn.   

Naam 06. 
telnr. 

Nr. 
opstap 
plaats 

Rollator/ 
rolstoel 

Dieet 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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docenten, bestuur en vrijwilligers. Wil je 

meer info over een cursus of het werk van de Volksuniversiteit, vrijwilligerswerk 
doen of zelf een cursus geven? Kom dan zaterdagochtend 3 september naar het 
Weeshuis in Culemborg. Op de website (www.vuwestbetuwe.nl) laten we 
weten welke docenten aanwezig zullen zijn.   

Naam 06. 
telnr. 

Nr. 
opstap 
plaats 

Rollator/ 
rolstoel 

Dieet 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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WOORDZOEKER SEPTEMBER/OKTOBER 2022 

 

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

M D E E R I U A O E E S R R 
J A S M IJ N L N O O S K O O 
S A I C A C A H U L S T A H 

 
 

o ACACIA 
o AKELEI 
o AMARYLLIS 
o ANJERS 
o ASTERS 
o CALLA 
o CHRYSANTEN 
o CYCLAAM 
o CALENDULA 

o DISTEL 
o ENTEN 
o FUCHSIA 
o HELLEBORUS 
o HORTENSIA 
o HULST 
o JASMIJN 
o KLAVER 
o LELIE 

o LOTUS 
o MEELDRAAD 
o MEST 
o NARCIS 
o NERF 
o ORCHIDEE 
o PHLOX 
o PHYSALIS 
o PLANT 

o ROOS 
o SEDUM 
o STAMPER 
o STEEL 
o TIJM 
o TUIN 
o TULP 
o VERS

 
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 augustusnummer: MET DE KIPPEN OP STOK GAAN 
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STANK DOOR KALKOPHOPINGEN VERHELPEN 
 

In het geval van kalkrijk water, 
oftewel hard water, kunnen er 
stinkende kalkophopingen in de 
afvoer ontstaan. U kunt dit ver-
helpen met een speciaal appa-
raat dat het water voor u ont-
hardt. Maar eenvoudiger is het 
om regelmatig een flink scheut 
natuur- of schoonmaakazijn in de afvoer te gieten. Dek het afvoerputje af met 
bijvoorbeeld een schoonmaakdoek en laat de azijn zo minstens een half uur in-
trekken, om de kalkophoping op te lossen. Giet vervolgens na met kokend wa-
ter. 
 
Stinkende gootsteen door opgehoopte etensresten verhelpen 
Opgehoopte etensresten in het afvoerputje kunnen een vervelende geur ver-
spreiden. U kunt ze verwijderen met een rubberen ontstopper. Laat de goot-
steen daarvoor vollopen met water en plaats de ontstopper over het afvoer-
putje. Door met kracht de plopper op en neer te bewegen worden de etensres-
ten door het water los gespoeld. Gebruik eventueel de haak van een kleding-
hanger om de resten uit te afvoer te halen. Spoel vervolgens na met kokend 
water. Het gekookte water doodt bacteriën die vieze luchtjes kunnen veroorza-
ken.  
 
Hardnekkige ophopingen en stank verhelpen 
Soms zijn azijn alleen, een ontstopper en heet water niet afdoende om opge-
hoopte resten en stank te verhelpen. Dan kunt u de volgende methode uitpro-
beren: gooi een half kopje baking soda en een kopje azijn in de afvoer. Laat dit 
15 minuten borrelen en ga er niet met uw hoofd boven hangen. Spoel vervol-
gens na met een paar liter kokend water. En los eventueel in 1 liter kokend wa-
ter 100 gram zout op. Door de soda wordt er ontvet en worden luchtjes geab-
sorbeerd, de azijn pakt stinkende kalk 
ophopingen aan en het zout weekt de laatste hardnekkige etensresten los. 
Voor een extra frisse geur kunt u een scheutje citroensap aan het gekookte wa-
ter toevoegen. 
 

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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WANDELWOL      DE OPLOSSING BIJ BLAREN EN VOET-ONGEMAK 

WandelWol is een merknaam van een antidruk-product dat bestaat uit een 
hybride melange van 100% schapenwol; zonder chemische toevoegingen of 
bewerkingen. Het materiaal is zacht, bevat lanoline (wolvet) en geeft u het 
gevoel te lopen op wolken. Let-op: Het is niet geschikt voor personen die 
overgevoelig zijn voor lanoline afkomstig van schapen. Er is ook een variant 
gemaakt met wol van alpaca’s. 
 
Het is een antidruk-wol en is door zijn natuurlijke afkomst biologisch afbreek-
baar. Het absorbeert transpiratievocht en ventileert. Zorgt voor warme voeten 
in de winter en verkoelt in de zomer. Antidruk-wol verzacht ontstane blaren en 
voorkomt blaarvorming. Werkt druk-ontlastend en is een behoud voor teen-
nagels en voeten en verzacht drukpijn bij lopen. 
 

Dit antidruk product is geschikt voor wandelaars, sporters, shoppers en 
mensen met weinig vetpolster onder de voet, koude voeten, voetstand-
afwijkingen, pijnlijke likdoorns tussen of rondom de tenen, wintertenen, 
hielspoor en bij branderig gevoel onder de bal van de voet. Ter voorkoming van 
traumanagels bij het sporten of bij lange afstandswandelingen. 
Het is een 100% natuurproduct. Is eenvoudig aan te brengen. Is geschikt voor 
alle sporten en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
Informeer bij uw podotherapeut of pedicure of dit iets voor u zou kunnen zijn.  
 
Voor meer informatie www.wandelwol.nl    
 
 
MONUMENTENDAG ZATERDAG EN ZONDAG 17 EN 18 SEPTEMBER 
 

Het landelijke thema 2022 is duurzaamheid. De expositie van de kasteeltuin 
sluit ook dit jaar weer aan bij dit thema. De kasteeltuin is tijdens Open 
Monumentendag alleen geopend op zaterdag 17 september van 13.00 tot 
17.00 uur.  
 
Denkt u een zeldzaam boek, handschrift, (staten)bijbel, een oude 
(handingekleurde) atlas in uw bezit te hebben of documentatiemateriaal uit de 
oorlog, foto’s, ansichtkaarten of prenten? Ga naar het museum en schroom 
niet langs te komen voor een taxatie bij de landelijk bekende taxateur van 
oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. 

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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MOGEN WE U ALS NIEUWE OV- AMBASSADEUR BEGROETEN? 
 

OV-ambassadeurs geven uitleg over het openbaar 
vervoer aan iedereen voor wie reizen met het openbaar 
vervoer niet vanzelfsprekend is. En aan mensen met 
vragen over specifieke zaken over het gebruik van het 
openbaar vervoer. Vragen over de OV-chipkaart komen 
veel voor en ook over het uitstippelen van een reis en 
het reizen met korting wordt veel gevraagd.  
 

Mensen kunnen uitleg krijgen over de kaartautomaat, een routeplanner en het 
in-en uitchecken. OV-ambassadeurs zijn er voor deze en andere vragen en ma-
ken hiermee de mensen wegwijs in het reizen met het openbaar vervoer. De 
OV-ambassadeurs zijn werkzaam in de provincies Flevoland, Overijssel en Gel-
derland.  
Naast informatieve activiteiten in groepsverband of individueel, kunnen men-
sen ook ervaren hoe het is om met het openbaar vervoer te reizen. Dit door in 
kleine groepen samen met een OV- ambassadeur daadwerkelijk te reizen en 
uitgebreid op het station te zien waar de informatie te vinden is en hoe een 
kaartautomaat werkt. 
Ongeveer 40 OV-ambassadeurs werken in kleine regioteams met verschillende 
activiteiten. Deze activiteiten worden samen met de projectmedewerkers 
vormgegeven. Als OV-ambassadeur krijgt u training, ondersteuning en begelei-
ding. We organiseren terugkomdagen waarin alle OV-ambassadeurs hun kennis 
en ervaringen kunnen delen en waar u op de hoogte wordt gehouden van re-
cente ontwikkelingen. 
U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wilt besteden als OV-ambassadeur. Als 
richtlijn geldt een minimum tijdsbesteding van 2 dagdelen per maand.  
OV-ambassadeur is een vrijwilligersfunctie, uiteraard worden reis- en overige 
kosten vergoed.   
 

Mogen we u als nieuwe collega begroeten? Heeft u interesse of wilt u meer in-
formatie? Neem dan contact op via ov- ambassadeur@ervaarhetov.nl of stel 
uw vraag via telefoonnummer 038 – 45 40 130.  
We staan u graag te woord.  
 
E:  ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
W:  www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

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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Mogen we u als nieuwe collega begroeten? Heeft u interesse of wilt u meer in-
formatie? Neem dan contact op via ov- ambassadeur@ervaarhetov.nl of stel 
uw vraag via telefoonnummer 038 – 45 40 130.  
We staan u graag te woord.  
 
E:  ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
W:  www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
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RIJBEWIJSKEURING 75+     (zie vorige DE KIJKER) 
info. Ton Scholtens, tel. 753039 / 06 49715550 
locatie en data 
Rode Kruisgebouw op 09+23 sept., 14+28 okt., 11+25 nov. en 
09+23 dec.  

AGENDA          SSCC  
DATUM SEPTEMBER/ OKTOBER 2022 TIJDSTIP 

03 sept Wandelen vanaf de Raaf nr. 2         (tel. 513840) 10.00 
03 sept. Rondleiding oude stadhuis                  zie pag. 13 14.00 
03 sept. Bolderburen Werelddag                      zie pag. 17 12.00-18.00  
03 sept. “Slingers door de stad”                        zie pag. 29  
04 sept. SPOEL-festival 13.00-19.00 
09 sept. Rijbewijskeuring 75+                         10.00-13.00 
10 sept. Open Monumentendag  
10 sept. 5 monumentale kerken open voor bezoekers 13.00-17.00 
10 sept 80+ reisje: Kijk- en luistermuseum,     (pag. 11 vorige DE KIJKER) 
14 sept. Dagtocht Hoeksche Waard en Tiengemeten, 

(pag. 23 vorige DE KIJKER) 
 

17  sept. Wandelen vanaf de Raaf nr. 2         (tel. 513840) 10.00 
23 sept. Rijbewijskeuring 75+                         10.00-13.00 
23 sept. LekArtFestival  tot 25 sept. 
24 sept. Evensong in Oudkatholieke kerk        zie pag. 13 16.00 
24 sept. 80+ reisje, zie pag. 15  
01 okt. Wandelen vanaf de Raaf nr.2          (tel. 513940) 10.00 
01 okt. Rondleiding oude stadhuis                  zie pag. 13  
08 okt. Seniorenbeurs in Grote kerk 10.00-15.00 
08 okt. 80+ reisje, zie pag. 15  
15 okt Wandelen vanaf de Raaf nr. 2         (tel. 513940) 10.00 
14  okt. Rijbewijskeuring 75+                         10.00-13.00 
20  okt. Dagtocht, zie pag. 19  
22  okt. 80+ reisje, Pannenkoek eten, zie pag. 17  
28 okt Rijbewijskeuring 75+                         10.00-13.00 
29 okt. Kunstroute op 29 en 30 oktober  
29 okt Wandelen vanaf de Raaf nr. 2         (tel. 513940) 10.00 

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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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


