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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 
 

Op zaterdagavond 11 september ervaarde ik in de Grote kerk dat Culemborg 
nog steeds een “Vrijstad” is.  Culemborg dat in 1318 stadsrechten kreeg en 
tijdens de Republiek een Vrijstad werd. Er kon toen asiel worden verleend aan 
hen die een toevlucht zochten binnen de poorten van Culemborg.  Eenmaal 
binnen werd iedereen bescherming geboden. Ik zou die bewuste zaterdag-
avond buiten de stad uit eten gaan, maar ik wilde ook naar de Grote Kerk waar 
een mondiaal concert werd gegeven. Ging ik buiten Culemborg eten, dan zou ik 
niet op tijd in de kerk kunnen zijn. Het werd het Griekse restaurant in Culem-
borg. Dit was eigenlijk heel bijzonder omdat de eerste gastarbeiders die in 1966 
naar Nederland en Culemborg kwamen daar vandaan kwamen.  Al lopende 
naar de kerk, zag ik de Regenboogvlag op de Vierkante toren wapperen. Een 
vlag die weergeeft dat iedereen mag zijn wie die is. Het concert werd gegeven 
door het Middenorkest van Pieter Aafjes, de Zuid-Molukse band Laepose, de 
Marokkaanse groep Oase en een pop-bandje, waar ik de naam helaas niet 
meer van weet.  Zij brachten een gevarieerd programma voor een zeer 
gemêleerd publiek. Mensen geboren in verschillende landen met een diversi-
teit aan culturen. Een publiek, dat niet alleen uit geboren Culemborgers 
bestond, maar ook uit mensen die om verschillende redenen in Culemborg zijn 
komen wonen of tijdelijk verblijven. Mensen die hun geboortegrond noodge-
dwongen hebben moeten verlaten of om andere redenen hier zijn komen 
wonen. Op die bewuste avond in de Grote kerk voelde ik saamhorigheid. Ik 
voelde me in onze “Vrijstad”, waar iedereen mag zijn wie die ook is en van 
welke afkomst dan ook. Mijn gedachten gingen ook terug naar de herdenking 
op de markt van 23 november 2005 voor de slachtoffers van de Schipholbrand. 
Tijdens zijn toespraak vroeg de toen waarnemend burgemeester Moree: 
“aandacht voor elkaar en voldoende noodopvang voor vreemdelingen”. Het is 
nu 17 jaar later en nog steeds moeten we voor vluchtelingen uit oorlogslanden 
of landen waar een menswaardig leven niet meer mogelijk is voor noodopvang 
zorgdragen. Wat is er toch aan de hand met de wereld, altijd zijn er mensen 
door oorlog en tekorten op allerlei gebied op drift. Ik hoop dat onze kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen ooit in een wereld zullen leven zonder 
oorlog, met voldoende voedsel en met vrede; met voorspoed voor mensen uit 
verschillende culturen en landen. Ik ben bang dat het een utopie is. Maar ik blijf 
vertrouwen dat er vrede op aarde komt voor alle mensen waar ook op deze 
wereld. Maar ook dat, als het nodig mocht zijn, Culemborg en haar bewoners 
de ontheemden dan weer met open armen zullen ontvangen.   

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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DE FRANSCHE SCHOOL               THEATER OUDEREN PROGRAMMA (TOP)  
 
Na een zoektocht in de programmering van De Fransche School heb ik, als vaste 
bezoekster van de TOP maandagmiddagen, deze voorstellingen niet meer 
kunnen vinden. Daarom heb ik even mijn computer gepakt en een mail 
gestuurd naar het Theater met de volgende tekst: ik heb naar het Top-
programma gezocht, maar kon nergens enige mededeling hierover vinden. Niet 
alleen ik heb ernaar gezocht, maar vele senioren met mij en zij hebben mij 
gevraagd of er al iets bekend is. Vandaar de volgende vraag aan u: als er dit 
seizoen geen middag TOP voorstellingen meer worden gegeven en er ook geen 
speciaal abonnement meer is voor de senioren van Culemborg, zou ik dit erg 
spijtig vinden. Zelf heb ik ook al jaren een TOP-abonnement gehad en weet uit 
ervaring dat deze voorstellingen voor de Corona tijd altijd door senioren druk 
werden bezocht.  Senioren, die niet zo graag meer 's avonds de deur uitgaan. 
Door deze mogelijkheid kon men toch genieten van een theaterbezoek. Ik lees 
in uw programmering wel dat er op de verschillende zondagmiddagen 
filmvoorstellingen van de Natuur en Vogelwacht en van "Voet van 
Oudheusden" staan. Mijn vraag is nu: zijn die alleen voor hun leden toegankelijk 
of kunnen ook anderen hiervoor een plaatsje reserveren. Als dit zo is dan 
kunnen wij deze middagen misschien in de agenda van ons bulletin De Kijker 
opnemen.  

Hennie Smidt 
 
Hierbij het antwoord van Theater De Fransche School 
Fijn dat u dit onderwerp aansnijdt. Het klopt dat er op dit moment geen TOP-
programma is. Na twee coronajaren met veel afgelaste voorstellingen is 
besloten om het concept tegen het licht te houden en te bepalen of en op welke 
wijze Theater De Fransche School een mogelijk vervolg vorm wil geven. Zodra 
hier meer over bekend is zullen de bezoekers van voorgaande top-voorstellingen 
via e-mail daarover worden geïnformeerd. En daarbij de mededeling dat we een 
nieuw speciaal filmprogramma voor ouderen hebben gemaakt, vanaf half 
oktober elke dinsdagmiddag om 14.00 uur! 
 
P.S. Voor de goede orde vermelden wij dat in de komende tijd in De Fransche 
School de verwarming een graadje wordt verlaagd. Dus dikke trui aan en 
genieten van al het cultureels wat wordt aangeboden. Iedereen een mooi 
theaterseizoen gewenst. 
 

Hennie Smidt 

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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RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75-PLUSSERS            MEDIPARTNERS 
 
Gedurende meer dan 10 jaar worden er al in 
Culemborg rijbewijskeuringen in het Rode 
Kruisgebouw gedaan. Deze keuringen worden onder 
verantwoordelijkheid van Stichting MediPartners 
gedaan met facilitaire ondersteuning van vrijwilligers 
van Senioren Collectief.  
 

Wij, als bestuur Senioren Collectief, willen u hier graag iets meer over vertellen. 
Stichting MediPartners is gevestigd in Rijnsburg. Het is een revalidatiecentrum 
en heeft meerdere disciplines onder één dak, waaronder de rijbewijskeuringen. 
Zij zijn 16 jaar geleden gestart met een revalidatiepraktijk en gespecialiseerd in 
aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat, waar o.a. Fibromyalgie en 
de Ziekte van Parkinson. Doordat de zorgverzekeraars vaak meer specifieke 
therapieën niet of nauwelijks meer vergoeden betekende dat de eigen 
patiënten niet meer konden worden behandeld. Om toch deze patiënten te 
kunnen blijven helpen, is er begonnen met allerlei keuringen, waaronder 
rijbewijskeuringen voor 75-plussers tegen een uitzonderlijk laag bedrag. De 
geldelijke inkomsten uit deze keuringen worden dan ook uitsluitend bestemd 
voor de lopende kosten en om de therapie van Parkinsonpatiënten volledig te 
kunnen betalen. De Stichting werkt uitsluitend met deskundige vrijwilligers. Alle 
keuringsartsen zijn officieel geregistreerd en gecertificeerde artsen. Stichting 
MediPartners vindt dan ook dat de ouder wordende medemens moet kunnen 
blijven functioneren in onze maatschappij zolang dat mogelijk is en wil daar zijn 
bijdrage aan leveren.  
 

De medische keuring 
Een gesprek met MediPartners en de in Culemborg keurende arts dokter 
Kamerling, leerde ons het volgende: nadat de aanvrager zijn “Eigen Genees-
kundige Verklaring” bij het CBR heeft ingediend, wordt door het CBR een eerste 
gezondheidscontrole gedaan. Aan de hand van deze verklaring wordt gekeken 
wat er verder nog nodig is als informatie over de medische conditie van de 
aanvrager alvorens tot verlenging van het rijbewijs over te gaan. De aanvrager 
krijgt na deze check van het CBR een bericht, dat hij een afspraak moet maken 
met een daarvoor bevoegde arts voor een medische keuring. Het kan ook zijn 
dat er eerst nog een aanvullende verklaring van een specialist nodig is. Dit kan 
bijvoorbeeld een oogarts, cardioloog, internist of mogelijk nog een andere 
medisch deskundige zijn.  

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
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Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd



RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75-PLUSSERS            MEDIPARTNERS 
 
Gedurende meer dan 10 jaar worden er al in 
Culemborg rijbewijskeuringen in het Rode 
Kruisgebouw gedaan. Deze keuringen worden onder 
verantwoordelijkheid van Stichting MediPartners 
gedaan met facilitaire ondersteuning van vrijwilligers 
van Senioren Collectief.  
 

Wij, als bestuur Senioren Collectief, willen u hier graag iets meer over vertellen. 
Stichting MediPartners is gevestigd in Rijnsburg. Het is een revalidatiecentrum 
en heeft meerdere disciplines onder één dak, waaronder de rijbewijskeuringen. 
Zij zijn 16 jaar geleden gestart met een revalidatiepraktijk en gespecialiseerd in 
aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat, waar o.a. Fibromyalgie en 
de Ziekte van Parkinson. Doordat de zorgverzekeraars vaak meer specifieke 
therapieën niet of nauwelijks meer vergoeden betekende dat de eigen 
patiënten niet meer konden worden behandeld. Om toch deze patiënten te 
kunnen blijven helpen, is er begonnen met allerlei keuringen, waaronder 
rijbewijskeuringen voor 75-plussers tegen een uitzonderlijk laag bedrag. De 
geldelijke inkomsten uit deze keuringen worden dan ook uitsluitend bestemd 
voor de lopende kosten en om de therapie van Parkinsonpatiënten volledig te 
kunnen betalen. De Stichting werkt uitsluitend met deskundige vrijwilligers. Alle 
keuringsartsen zijn officieel geregistreerd en gecertificeerde artsen. Stichting 
MediPartners vindt dan ook dat de ouder wordende medemens moet kunnen 
blijven functioneren in onze maatschappij zolang dat mogelijk is en wil daar zijn 
bijdrage aan leveren.  
 

De medische keuring 
Een gesprek met MediPartners en de in Culemborg keurende arts dokter 
Kamerling, leerde ons het volgende: nadat de aanvrager zijn “Eigen Genees-
kundige Verklaring” bij het CBR heeft ingediend, wordt door het CBR een eerste 
gezondheidscontrole gedaan. Aan de hand van deze verklaring wordt gekeken 
wat er verder nog nodig is als informatie over de medische conditie van de 
aanvrager alvorens tot verlenging van het rijbewijs over te gaan. De aanvrager 
krijgt na deze check van het CBR een bericht, dat hij een afspraak moet maken 
met een daarvoor bevoegde arts voor een medische keuring. Het kan ook zijn 
dat er eerst nog een aanvullende verklaring van een specialist nodig is. Dit kan 
bijvoorbeeld een oogarts, cardioloog, internist of mogelijk nog een andere 
medisch deskundige zijn.  
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vervolg pag. 09 
 
In het gesprek met dokter Kamerling, dat wij laatst hebben gehad over onze 
ervaringen en zijn wijze van keuren, vertelde hij ons dat hij vanaf zijn 28e jaar al 
in de ouderenzorg zit en veel ervaring heeft opgedaan in verpleeghuizen en 
met name met demente bewoners die niet meer konden zeggen wat er aan de 
hand was. Hij vertelde dat hij daar had geleerd, dat vooral de non-verbale 
communicatie veel inzicht in de lichamelijke conditie van de persoon in kwestie 
had gebracht. 
 De vitaliteit, beweging, houding, reactie en signalen vanuit het gesprek, geven 
hem een goed beeld hoe de lichamelijke conditie en gezondheidstoestand van 
betrokkene is. Zijn onderzoek/gesprek is een aanvulling op hetgeen de 
aanvrager al in zijn eigen verklaring heeft aangegeven en vooraf al is 
beoordeeld door het CBR. Indien nodig besluit het CBR, nadat alle informatie 
bij hen binnen is, of de kandidaat ook nog een rijtest moet afleggen. Als de 
informatie binnen is dan pas besluit het CBR of er toestemming wordt gegeven 
om het rijbewijs te verlengen. Na deze toestemming kan bij het Stadskantoor 
de verlenging worden geeffectueerd. 
 

zie ook pagina 21 
 
 

WEER EEN MAATJE IN JOUW LEVEN? 

Ben jij een alleenstaande 60 plusser en wil je weer 
iemand in jouw leven die echt bij je past? Een 
partner om samen te genieten en weer nieuwe 

herinneringen mee te maken? Uiteindelijk wil iedereen wel weer een maatje in 
zijn leven en die arm om zich heen. 
 

De 60PlusRelatie is dé specialist in relatiebemiddeling voor senioren. Wij 
bieden een grote slagingskans door de professionele en persoonlijke werkwijze 
van onze consulenten. Wij zijn daarom in staat jou in contact te brengen met 
andere alleenstaanden uit eigen regio, die echt bij je passen. 
 

Singles Keurmerk (www.60plusrelatie.nl) 
Aangesloten bij de BVSK, discreet en veilig.  
Consulente Janine Blok, 0347 843432.   
e-mail:  jantine@60plusrelatie.nl  

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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NAAR KERSTMARKT CENTRO OBERHAUSEN WOENSDAG 30 NOVEMBER  
N.B. Afhankelijk hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, gaat deze dagtocht wel of niet door 

 
 

  

 
 
 

Dit reisje wordt gesponsord door Bladt Charity 
 

Op deze dag rijden we naar CentrO Oberhausen. Dit is een overdekt winkel-
centrum met overdekte winkels en horeca in kerstsfeer. Om het winkelcentrum 
heen is een kerstmarkt met talloze kerstkraampjes, waar u naar hartenlust kunt 
shoppen. 
Om 08.30 uur vertrekt de bus vanaf het Chopinplein en om 09.00 uur vanaf de 
Zijderupsvlinderlaan. We verwachten tegen 11.00 uur bij CentrO Oberhausen te 
zijn. Hier kunt u op eigen gelegenheid buiten de kerstmarkt gaan bezoeken 
en/of heerlijk overdekt winkelen en genieten van de práchtige kerstversieringen 
in het winkelcentrum. 
Om 16.00 uur zullen we het winkelcentrum achter ons laten en de terugreis 
aanvaarden. De verwachting is rond 18.00 uur weer in Culemborg te zijn. 
 
Aanmelden:  tot 15 november, bij voorkeur per e-mail: 

yvonnebrouwers@hetnet.nl  
of – indien u écht niet kunt mailen – via het aanmeldformulier 
(op bladzijde 15) bij Virginie Vermeulen, Postmastraat 27, 4105 
DW Culemborg.  

 N.B. Wilt u bij aanmelding wel duidelijk naam, 06-tel.nr. én 
opstapplaats vermelden! 

Kosten: € 22 p.p.; dit betreft vervoer per luxe touringcar heen en terug. 
Betaling:  graag ook vóór 15 november  

op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  

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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AANMELDFORMULIER KERSTMARKT OBERHAUSEN 
 
 

 
  

 

Naam 06. 
telnr. 

Nr. 
opstap 
plaats 

Rollator/ 
rolstoel 

Dieet 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
 

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



AANMELDFORMULIER KERSTMARKT OBERHAUSEN 
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SENIORENBEURS OKTOBER 2022 

DE SENIORENBEURS 2022 werd op zaterdag 8 oktober in de grote Barbarakerk 
gehouden. Het was een prachtige dag. Zowel buiten als binnen. De belang-
stelling was groot en de sfeer heel prettig en aangenaam. Kosten noch moeite 
werden gespaard. Een groot compliment aan de organisatoren is zeker op zijn 
plaats. Er is veel werk verzet. De bezoekers zijn verwend met een mooi pro-
gramma waaronder o.a. het optreden van havenkoor DEINING, een drankje en 
een hapje. Veel clubs en verenigingen konden zich presente-
ren en maakten daar graag en op ludieke wijze gebruik van.  

Een van de nieuwe presentatoren was een kraam 
van DE FLAT-EXPRESS. Zij hoopten door verkoop van 
spulletjes, geldelijke steun te ontvangen voor de 
aankoop van een andere auto daar de huidige, door 
het vele jaren intensieve gebruik, aan het eind van 
haar latijn was. Een van de organisatoren had knie-
pertjes gebakken en dat was een goede keus. Zelfs 
de burgemeester met zijn man waren bij alle kramen 
belangstellend en ontvingen bij genoemde kraam 
een zak met heerlijke kniepertjes. 
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Isabelle

Aangenaam en veilig wonen 
in woon(zorg)loca�e Isabelle 
in Culemborg

onderdeel van

Isabelle is bedoeld voor mensen die thuiszorg ontvangen en in 
aanmerking willen komen voor een 2 of 3-kamerappartement. 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

In Isabelle kunt u:

Zelfstandig wonen in een levensloopbestendig, veilig en 
rolstoeltoegankelijk huurappartement in de wijk Parijsch in Culemborg.
Ondersteuning krijgen van een zorgteam als dit nodig is. Onze 
professionals staan tussen 07.00 – 23.00 uur voor u klaar. Ook als u 
gebruik wilt maken van een ‘volledig pakket thuis’ (VPT) is de Isabelle 
geschikt. Een VPT is er voor mensen met een indica�e voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz).
Gebruik maken van gemaksdiensten aan huis, bijvoorbeeld een 
maal�jdservice of personenalarmering.
Meedoen met ontmoe�ngsac�viteiten.











OVER KNIEPERTJES GESPROKEN 

Op de seniorenbeurs van 8 oktober verkocht 
een van de vrijwilligers in kraam 21 (van de Flat-
express) door haar zelfgebakken kniepertjes. 
Dat was een groot succes. Ze waren heerlijk en 
brachten een aardig centje op. (zie pagina 17) 
 

Hierbij wat informatie over die heerlijke 
koekjes. Hoewel ze tegenwoordig in het hele 
land worden verkocht, komen de knippertjes en nieuwjaarsrolletjes 
oorspronkelijk uit Noordoost- en Oost-Nederland.  
Je hebt 2 soorten kniepertjes. De traditie vertelt dat kniepertjes in december 
plat gebakken worden en vanaf nieuwjaarsdag als rolletjes. De platte 
kniepertjes symboliseren het oude jaar dat dan volledig ontvouwen is. Op 
nieuwjaarsdag begint een nieuw, nog onbekend jaar en dat wordt 
gesymboliseerd door het opgerolde kniepertje.  
 
Ingrediënten:   
1 pond patentbloem 
1 pond witte basterdsuiker 
2 pakjes vanillesuiker 
1 lepel slaolie 
plm. 1 lepel anijszaad (of kaneel) 
1 ei 
½ pond roomboter 
ongeveer ½ liter water 
     Alles tot een deeg door elkaar roeren. 
 
Bakken: een schepje beslag in het ijzer doen en 
plm. 2 minuten bakken. 
Als ze nog warm (maar niet te heet) zijn op een rolletje draaien, bijvoorbeeld 
rond de steel van een houten lepel.  
 
 
N.B.  
Deze kniepertjes zijn ook leuk om weg te geven. Stop ze in een mooi blikje of 
doosje. Strik eromheen en klaar is je je cadeautje. 
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RIJBEWIJSKEURING 75+   (regels zijn aangepast vanaf augustus 2022)   
  
info. Ton Scholtens,  tel. 753039 / 06 49715550 
 

DATA KEURINGEN 
11 + 25 november en 9 + 23 december 2022 
6 + 20 januari, 10 +24 februari en 10 + 24 maart 2023. 
 

LOCATIE 
Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-13.00 u. 
 

GEZONDHEIDSVERKLARING 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 44,00 (contant) ver-
krijgen in het Rode Kruisgebouw. U kunt hem ook online aanvragen/invullen 
(http://mijncbr.nl). 
 

N.B. Het is verstandig om de gezondheidsverklaring bij het CBR tijdig aan te 
vragen en in te dienen om vertraging in de afhandeling te voorkomen. 
 

Na behandeling door het CBR ontvangt u per post of per mail een brief op basis 
waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient 
u zelf tijdig een afspraak te maken.  
Een afspraak met de keuringsarts van MediPartners gaat via tel. 071-5728434.
  

KOSTEN KEURINGEN 
- Voor het BE-rijbewijs € 35,00 
- Voor leden KBO-PCOB, ANBO of vriend van Senioren Collectief € 30,00 
- Voor het C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
 

MEEBRENGEN VOOR DE KEURING  
- Brief van het CBR + uw 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-PCOB- ledenpas of aangeven dat u als vriend staat geregi-

streerd bij Senioren Collectief Culemborg. 
- Contant geld voor betaling keuringsarts.  

lees ook pagina 09 en 11 
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80+ REISJE NAAR AQUAZOO LEERDAM OP ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022            
 
 
 
 
 

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, guppies. Afgelopen voorjaar werd hier een babyhaai geboren. 
 

Opgeven:  (dit keer) 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 u. 
Kosten:  € 15 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, entree en 1 x koffie/ thee en 

gebak.  
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 u. 
 
 
80+ REISJE ERWTENSOEP ETEN BIJ BEACHCLUB DE MEENT   ZAT. 19 NOV.  
In de gezellige Beachclub De Meent, gelegen aan het recreatie- 
en natuurgebied De Meent in het naburige plaatsje Beusichem, 
gaan we erwtensoep eten met roggebrood en spek. U betaalt 
de chauffeur voor het vervoer en de huisgemaakte erwtensoep 
met roggebrood en spek. Andere consumpties zijn voor eigen 
rekening en die betaalt u ter plaatse. 
 
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:  € 10,00 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, huisgemaakte erwtensoep 
met roggebrood en spek. 

Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 16.30 u. 
 

N.B.: Deze reisjes worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
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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, guppies. Afgelopen voorjaar werd hier een babyhaai geboren. 
 

Opgeven:  (dit keer) 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 u. 
Kosten:  € 15 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, entree en 1 x koffie/ thee en 

gebak.  
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.00 u. 
 
 
80+ REISJE ERWTENSOEP ETEN BIJ BEACHCLUB DE MEENT   ZAT. 19 NOV.  
In de gezellige Beachclub De Meent, gelegen aan het recreatie- 
en natuurgebied De Meent in het naburige plaatsje Beusichem, 
gaan we erwtensoep eten met roggebrood en spek. U betaalt 
de chauffeur voor het vervoer en de huisgemaakte erwtensoep 
met roggebrood en spek. Andere consumpties zijn voor eigen 
rekening en die betaalt u ter plaatse. 
 
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:  € 10,00 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, huisgemaakte erwtensoep 
met roggebrood en spek. 

Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 16.30 u. 
 

N.B.: Deze reisjes worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
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WOORDZOEKER NOVEMBER 2022 
 

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

 
 
o BADMINTON 
o BALSPORT 
o BOKSBAL 
o BOWLING 
o BRACE 
o DOEL 
o FIETS 
o GELAG 

o GOLF 
o HALTERS 
o HANDBAL 
o HARKEN 
o HORDE 
o KAMPIOEN 
o KANO 
o KICKEN 

o KRACHT 
o MISBRUIK 
o ROEIEN 
o SHUTTLE 
o SKIFF 
o SPIERPIJN 
o SPRINGTOUW 
o STRIKE 

o TATAMI 
o TENNISBAL 
o TRAINING 
o WANDELSCHOENEN 
o WATERPOLO 
o YOGA 
o ZWEMBROEK 
o ZWEMVEST

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 september/oktobernummer: EEN SCHOT IN DE ROOS 

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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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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SAAR AAN HUIS               VOOR AANVULLENDE MANTELZORG 
 
BETROKKEN EN BETROUWBAAR 
Saar aan Huis helpt ouderen om langer verant-
woord thuis te blijven wonen. Onze Saars hel-
pen met boodschappen, maken met u 
een wandeling, koken samen en doen 
kleine huishoudelijke klusjes.  
 

Saar aan Huis kan ook ouderen ondersteunen die in een zorginstelling wonen. 
Bijvoorbeeld om samen spelletjes te doen of te wandelen. Saar aan Huis 
biedt aanvullende mantelzorg aan ouderen, ook bij dementie. Onze Saars on-
dersteunen u niet alleen thuis, maar ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen. 
Uw wensen staan voorop. Zo houdt u zelf de regie. U kunt op een plezierige 
manier langer in uw eigen omgeving blijven wonen. Zij biedt ook ondersteuning 
aan overbelaste mantelzorgers. Familie en vrienden helpen graag maar wonen 
soms ver weg of hebben zelf een druk leven. Saar aan Huis verleent geen medi-
sche hulp. Dat doet de thuiszorg, bijvoorbeeld met het verzorgen van wonden 
of toedienen van medicatie.  
 

Partners van Saar aan Huis 
Saar aan Huis werkt nauw samen met diverse partners in het hele land. Denk 
hierbij aan verschillende organisaties, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, thuis-
zorgorganisaties, verzekeraars en de branchevereniging. Door de korte lijnen en 
het persoonlijk contact zorgen zij gezamenlijk voor de beste afstemming van 
ondersteunende zorg op maat.  
 

Zorgverzekeraars 
Veel zorgverzekeraars vergoeden aanvullende mantelzorg en respijtzorg (ge-
deeltelijk) vanuit de aanvullende pakketten. Saar aan Huis werkt samen met 
een groot aantal verzekeraars.  
 
Saar aan Huis, Regio Lekstroom 
De organisatie is actief in Bunnik, Culemborg, Houten, Nieuwegein, Vijfheeren-
landen en Wijk bij Duurstede. 
 
Contact: Pauline van der Linden,  telefoon 0347 238050 

e-mail: lekstroom@saaraanhuis nl. 
Website www.saaraanhuis.nl 

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!



SAAR AAN HUIS               VOOR AANVULLENDE MANTELZORG 
 
BETROKKEN EN BETROUWBAAR 
Saar aan Huis helpt ouderen om langer verant-
woord thuis te blijven wonen. Onze Saars hel-
pen met boodschappen, maken met u 
een wandeling, koken samen en doen 
kleine huishoudelijke klusjes.  
 

Saar aan Huis kan ook ouderen ondersteunen die in een zorginstelling wonen. 
Bijvoorbeeld om samen spelletjes te doen of te wandelen. Saar aan Huis 
biedt aanvullende mantelzorg aan ouderen, ook bij dementie. Onze Saars on-
dersteunen u niet alleen thuis, maar ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen. 
Uw wensen staan voorop. Zo houdt u zelf de regie. U kunt op een plezierige 
manier langer in uw eigen omgeving blijven wonen. Zij biedt ook ondersteuning 
aan overbelaste mantelzorgers. Familie en vrienden helpen graag maar wonen 
soms ver weg of hebben zelf een druk leven. Saar aan Huis verleent geen medi-
sche hulp. Dat doet de thuiszorg, bijvoorbeeld met het verzorgen van wonden 
of toedienen van medicatie.  
 

Partners van Saar aan Huis 
Saar aan Huis werkt nauw samen met diverse partners in het hele land. Denk 
hierbij aan verschillende organisaties, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, thuis-
zorgorganisaties, verzekeraars en de branchevereniging. Door de korte lijnen en 
het persoonlijk contact zorgen zij gezamenlijk voor de beste afstemming van 
ondersteunende zorg op maat.  
 

Zorgverzekeraars 
Veel zorgverzekeraars vergoeden aanvullende mantelzorg en respijtzorg (ge-
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Website www.saaraanhuis.nl 
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 ZO MAAK JE DE LEKKERSTE WINTERTHEE 
 
Een winterthee die je lekker opwarmt. Helemaal niet moeilijk om zelf samen te 
stellen en leuk om te gebruiken. 
Of om mooi te verpakken en als cadeautje te geven. 
Hieronder het recept. 
De ingrediënten steranijs, gember, kruidnagel en kaneel zijn allen 
verwarmende kruiden. 
 
Wat heb je nodig:  
75 gram rooibosthee 
15 st. steranijs 
25 kruidnagels 
4 kaneelstokjes 
gedroogde schillen van 6 biologische        
mandarijntjes 
gedroogde gember ca. 5 cm 
 
Aan de slag: 
Was de manderijntjes goed en snijd ze in dunne sliertjes en droog ze (bijv. 
boven de verwarming). 
Schil de gember en snijd het in dunne plakjes en droog deze. 
Hak de kaneelstokjes in kleine stukjes. 
Breek een aantal steranijs sterren in stukjes. Laat een paar heel. 
Meng alle ingrediënten door elkaar en schep de theemix in een afgesloten 
verpakking. 
 
Gebruik:  
Meng 2 theelepels in een theekan en giet er het kokende water overheen. Laat 
het 10 minuten trekken. 
 
Vind je dit een leuk recept? 
Dan is jet boek De Wilde Herfst wellicht ook iets voor jou. Een kleurrijk boek 
boordevol makkelijke leuke recepten om zelf de natuur in huis te halen. 
Of bekijk het filmpje over mijn Online Jaarcursus Natuurlijk Leven, waar je door 
de seizoenen heen kan zien hoe je de natuur heel praktisch in huis kunt halen. 
Een jaar lang steeds natuurlijker leven. 

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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Of bekijk het filmpje over mijn Online Jaarcursus Natuurlijk Leven, waar je door 
de seizoenen heen kan zien hoe je de natuur heel praktisch in huis kunt halen. 
Een jaar lang steeds natuurlijker leven. 
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BEATE BOS – EXPOSITIE        in de Gelderlandfabriek Stationsweg 7, Culemborg 
De combinaties van foto’s groot afgedrukt, waardoor de kijker als het ware mee-
gezogen wordt in het werk. Het worden opnieuw landschappen, nieuwe uitingen 
van stille aanwezigheid, verlatenheid of unheimische settings die in werkelijk-
heid niet bestaan en vaak juist de kleine gebaren en objecten daarmee monu-
mentaal maken. Van 17 – 23 november 
 
DE FRANSE INVASIE IN HET RAMPJAAR 1672           op di 22 nov. 19:30 - 21:30 u. 
In Fransche School. In deze lezing zal Olaf van Nimwegen uitgebreid stilstaan bij 
de organisatie en proviandering van de legers. Uiteraard komen ook hun bewa-
pening en manier van vechten aan de orde. 
 
EXPOSITIE LEKART RIVER DEEP                   tot zondag 25 december 
Werk aan het Spoel Goilberdingerdijk 40, Culemborg. Naar aanleiding van LekArt 
River Deep zijn er levensgrote kunstwerken te zien. Zeshonderd jaar geleden lie-
pen langs de Lek de schilders die nu wereldberoemd zijn. 
 

FILM IL POSTONO  in Fransche school               op zondag 20 november     
tweede film in de nieuwe filmcyclus Tijdsbeelden. 
Postbode Mario woont op het eilandje Salina, waar ook de verbannen Chileense 
dichter Pablo Neruda terechtkomt. Mario bezorgt elke dag de post bij hem. De 
dichter krijgt veel brieven van vrouwelijke bewonderaars, dus vraagt de post-
bode hem om hulp bij zijn pogingen de mooie Beatrice te verleiden. Dit originele 
en ontroerende verhaal schetst een portret van de woelige jaren 1970 in Chili en 
brengt de figuur van Pablo Neruda tot leven. 

AGENDA          SSCC  
DATUM NOVEMBER 2022 TIJDSTIP 

05 nov. 80+ reisje naar Aqua Zoo                     zie pag. 23  
05 nov. Rondleiding oude stadhuis                   14.00 
11 nov. Rijbewijskeuring 75+                         10.00-13.00 
12 nov. Wandelen vanaf de Raaf nr.2          (tel. 513840) 10.00 
19 nov. 80+ reisje, erwtensoep eten               zie pag. 23                                
25  nov. Rijbewijskeuring 75+                         10.00-13.00 
26 nov. Wandelen vanaf de Raaf nr.2          (tel. 513940) 10.00 
30 nov. Dagtocht Kerstmarkt Oberhausen zie pag. 15 

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 

COÖRDINATIE BEZORGING DE KIJKER 
Hans Dirkse dirksonidus@gmail.com 06 24498308 

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 
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COLOFON 

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 
Secretariaat: post Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
                      : e-mail sscc.secretariaat@gmail.com 
K.v.K. 64893747 
Bank:  NL58 RABO 0308 617800 
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

    henniesmidt@gmail.com 
0345 515013 

Secretaris/ 
       penningmeester 

Theo Hendriksen 
    sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

2e secretaris Jaap Schaaf 
    schaafjfa@outlook.com 

0345 785481 

Algemeen lid Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Rob Doornebal 
    rob.doornebal@live.nl 

0345 515747 

Algemeen lid Jan Pieters 
    jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

COÖRDINATIE BEZORGING DE KIJKER 
Hans Dirkse dirksonidus@gmail.com 06 24498308 

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 
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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


