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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 
 

Ik had een uitnodiging gekregen voor een etentje buiten Culemborg. Ik mocht 
absoluut niets meebrengen. Maar toen ik bij Primera was zag ik een doosje 
fietsdrop, met groeten uit Culemborg, staan. Mijn vrienden zijn echte 
liefhebbers en toen heb ik dit toch voor hen gekocht. Achteraf dacht ik: 
“zouden ze drop wel lusten”. Door deze vertwijfeling gingen mijn gedachten 
terug naar mijn jeugd en werkzaam leven. Ik stond weer bij die snoepwinkeltjes 
van Pietje en Pootje (voor de Culemborgers onder ons wel bekend). Ik stond 
weer met een stuiver in mijn hand uren snoepgoed uit te zoeken. Ik kwam 
echter steevast het winkeltje uit met een droppijpje van één cent en vier cent 
niespoeder. Ook deed ik altijd na het eten een graai in de droppot, die op de 
aanrecht stond. Bij één van mijn vriendinnen staat er nog steeds een pot op het 
kastje bij de deur. Als er iemand weg gaat, is het altijd dropjes pikken. Op het 
bedrijf waar ik werkte was de droppot ook zeer favoriet. Had je zo’n pot op je 
bureau staan, dan kan ik wel zeggen dan was je wel heel populair. Ik weet nog 
wel dat ik de droppot eens buiten het kantoortje heb gezet. Ik wilde testen of 
ze nu voor de pot kwamen of voor mij. Mijn collega vond dat geen goed idee, 
dus heb ik hem maar weer op mijn bureau gezet. Ik zal dus nooit weten wie er 
populairder was: de droppot of ik. Nu zal je je als lezer afvragen waarom moet 
dit zo nodig in deze rubriek. Nou dat zal ik uitleggen. Terwijl ik met mijn 
gedachten zo bezig was met wel drop of geen drop, bladerde ik in het 
gezondheidsmagazine van Plus en daar stond een heel artikel over Hoe 
(on)gezond is DROP. Hierin stond dat zonder problemen 120 gram drop per dag 
kan worden genuttigd, tenzij … natuurlijk er bepaalde klachten zijn waar dit niet 
verstandig is. Na dit te weten, geloof ik dat ik maar weer eens een zakje drop in 
huis ga halen. Je weet maar nooit, want afgelopen week waren er weer vele 
zieken met griep, hevige verkoudheid en zelfs Corona. Het is winter en met al 
zijn winterkwaaltjes zou zo’n lekker ouderwets Nederlands dropje onze keel 
wel weer eens heerlijk kunnen strelen. Ik hoop natuurlijk wel dat komende 
wintermaanden door iedereen in een goede gezondheid kunnen worden 
beleefd, maar als de verkoudheid, griep of andere gezondheidsklachten de 
dagen in de war sturen, neem dan als troost, naast natuurlijk veel fruit, weer 
eens z’n lekker dropje.   
Vanaf deze plek wil ik iedereen een heel goede december maand toewensen 
met een goede jaarwisseling en een naar wens verlopend 2023.       
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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
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info@wilfreddejong.com
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VAN HET BESTUUR 
 
Graag willen wij nog even 
terugkomen op de Seniorenbeurs 
van 8 oktober jongsleden. Wij, de 
medeorganisatoren, kunnen 
terugzien op een zeer geslaagde 
beurs. Veel complimenten hebben 
ons als organisatoren bereikt, maar 
niet alleen wij zijn hier debet aan. 
Het bestuur van Senioren Collectief 
wil dan ook vanaf deze plaats alle 
kraamhouders, de vrijwilligers van de 
Nederlandse Hervormde kerk, het 
Havenkoor Deining en de Zumba 
groep bedanken. Vooral ook willen 
wij hier noemen de bezoekers van de 
Beurs. Allen heel hartelijk dank voor 
het zorgdragen van een 
gemoedelijke, informatieve en 
gezellige sfeer.  
 

Een speciale dank gaat ook uit naar onze medeorganisatoren: de dames van 
ElkWelzijn en bestuursleden van de KBO-PCOB voor de coöperatieve 
samenwerking en natuurlijk niet te vergeten de geldschieters: de Gemeente 
Culemborg en de landelijke KBO-PCOB.  De plaatselijke afdeling van de KBO-
PCOB die ook nog eens door hun landelijk bestuur in het zonnetje werd gezet 
met de toekenning van beste afdeling van de maand.   
 
Vanaf deze plaats nog eens van harte gefeliciteerd. Menigeen heeft op de beurs 
van hen een feestelijk gebakje mogen nuttigen. 
 
 
RABO SUPPORT ACTIE 
De Rabo Support actie heeft voor Senioren Collectief een bedrag van € 500,00 
opgebracht. Onze dank gaat uit naar de leden van deze bank die op Senioren 
Collectief hun stem hebben uitgebracht. Heel hartelijk dank hiervoor met uw 
stem hebt u onze activiteiten financieel mede ondersteund. 

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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DIGITALE INLOOP  
e-mailadres: disgroepculemborg@gmail.com.  
Site: disgroepculemborg.weebly.com. 
 

Digitale-inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die mensen 
met digitale vragen helpt deze op te lossen. Wij helpen met vragen over en ge-
bruik van tablets, telefoon en de computer. U kunt bij ons terecht tijdens in-
loopuren. Digitale-inloop werkt samen met de Bibliotheek Culemborg en Seni-
orweb. De vrijwilligers van de Digitale-inloop zijn oud docenten van Seniorweb 
en kunnen u op rustige wijze helpen en adviseren. Onze hulp is gratis. Er staat 
wel een geldbus op alle locaties waar men een vrijwillige, dus niet verplichte, 
bijdrage in kan doen. 
 

Wij geven ondersteuning op de volgende locatie en tijden: 
Het Weeshuis / bibliotheek, Herenstraat 29 op woensdagmiddag van 14.30 uur 
tot 16.30 uur en op donderdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
U kunt zonder afspraak op beide locaties binnenlopen. 
 

ACCOUNTBEHEER EN ACCOUNTBEVEILIGING 
Op internet moeten we bij veel websites een account aanmaken, zoals bijvoor-
beeld bij webshops, banken en verzekeringen. Toegang tot die websites krijg je 
dan met een gebruikersnaam en een zelf bedacht wachtwoord. Maar hoe 
maak je nu een veilig en sterk wachtwoord? En wat moet je doen als je 
dat wachtwoord bent vergeten? Iemand heeft al gauw tientallen wachtwoor-
den. Hoe bewaar je nu al die wachtwoorden op een veilige manier? 
Misschien bent u al eens tegen een tweestapsverificatie aangelopen. Sommige 
sites met een DigiD-inlog, zoals bij zorgverzekeringen, gebruiken deze extra be-
veiliging om in te kunnen loggen. Hoe werkt nu zo’n verificatie? En hoe stel je 
hem in? Ook met dit soort vragen kunt u bij ons terecht. 
 

WAT OOK INTERESSANT KAN ZIJN 
HANDWERKEN. Al meer dan zesenveertigduizend mensen volgen de activitei-
ten op het YouTubekanaal van Handwerkles. Mirte Schrammeijer leerde hand-
werken van haar moeder die urenlang met een haak-of breiwerkje op de bank 
kon doorbrengen. Nu is het Mirte zelf die Nederlanders aan het naaien, punni-
ken, breien, borduren en haken wil krijgen. Op Handwerkles zijn basiswerkjes 
te vinden zoals het haken van een lapje. Verder wordt uitgelegd hoe een haak-
patroon moet worden gelezen. Voor de gevorderde handwerker zijn er filmpjes 
met gebreide kerstballen, kleurrijke vriendschapsbandjes of babyslofjes. 

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
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Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.
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SENIOREN EVENT 10 MAART 2023 
noteer het Event vast in uw nieuwe agenda van 2023  
 

Inmiddels is het bestuur druk bezig met het organiseren 
van het 6e Senioren Event met als thema:  
 

Terugblik naar de 50’er jaren met een knipoog 
naar de legendarische Elvis Presley.  
 

In een sfeervolle omgeving wordt aan de hand van 
presentatoren een teruggang gemaakt naar de 50’er 
jaren, middels een wervelende videoshow, muziekclips 
en bekende tophits, aangevuld met livemuziek. En als 
klap op de vuurpijl zijn er optredens van de beste 
Nederlandse Elvis Coverband. Het Event vindt plaats in 
het DS Party en Event Center.  
Door de stijgende prijzen zijn wij helaas genoodzaakt om een entree van € 
10,00 incl. een kop koffie bij binnenkomst, te vragen.  
Met De Kijker van februari zal een uitnodiging met alle details worden 
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SCHILDEREN IN HUIS VAN DE BUURT: BEATRIX 
Wij schilderen iedere woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. 
Zelf schilderstukken meenemen.  
U bent van harte welkom! 
 

Vriendelijke groet, Marthie Reverda.  
 
 
DANK JE WEL GERDA 
Iedere maand plaatsen we een WOORDZOEKER in De Kijker. We horen 
regelmatig dat de lezers dit enorm waarderen.  Al jarenlang kijken velen er naar 
uit. Gerda Keizer was gedurende 5 jaar de maker van de Kijker en nadat ze het 
stokje aan mij overdroeg bleef ze voor ons, voor u, de woordzoeker maken. 
Ik wil jou, Gerda, mede namens alle lezers, hartelijk danken hiervoor!!  

 
Riet van Hazendonk 
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TRADITIES                                                     DOOR RICHTE LOMMERT 
 
In de maand september van het jaar 2022 was de gehele wereld in de ban van 
het overlijden van de koningin van Engeland. Via de TV en de radio werden 
anderhalf miljard mensen dagelijks geïnformeerd over de gebeurtenissen ter 
plaatse. Door mijn gezichtsbeperking was ik gedwongen om de informatie via 
mijn onvolprezen Webbox 3 van Solutions Radio tot mij te nemen. Daarbij viel 
mij het veelvuldig gebruik van het woord TRADITIE op. Het begon al bij het 
moment van overlijden. Na het constateren van het feit sprak de lijfarts de 
traditionele zin: “The bridge is falling down” in mijn vertaling “De brug is 
neergelaten”. Deze zin, die eigenlijk nergens op slaat, wordt al sinds 1360 door 
de lijfarts uitgesproken op het moment dat de vorst zijn laatste adem uitblaast. 
Vervolgens wendt de lijfarts zich tot de troonopvolger en zegt: “De koning is 
dood; leve de koning”. Dan schrijft een lakei het overlijden op een groot bord 
en hangt dit op het hek van het paleis. 
De begrafenis van koningin Elisabeth stond ook bol van de tradities, duidelijk 
zichtbaar door de vele kuitbroeken en paarden. 
 

Ik mijmerde nog wat door over TRADITIES. Tradities zijn gewoonten of 
gebruiken uit een (ver) verleden die nog steeds in ere worden gehouden. Een 
mens, een gezin, een dorp, een streek, een stad, een land, een kerk, zij kennen 
allemaal hun tradities. Als geboren Groninger vierde ik op 28 augustus 
“Gronings Ontzet” (1672). Mijn schoonzus gaat ieder jaar op 3 oktober naar 
Leiden om haring en witte brood te eten.  
 

Voor de paardenliefhebbers is er in Zuidlaren al 835 jaar op de derde dinsdag in 
oktober de grootste paardenmarkt van Europa.  
 

Ik vierde op 1 augustus met de Zwitserse vrienden hun Bundesfeier/Fête 
National en deed dat ook tijdens mijn vakanties op 14 juli in Frankrijk.  
 
Met de Kerstdagen luisterde ik naar de Midwinterhoornblazers in Twente en 
met de Paasdagen keek ik naar de Paasvuren in de Achterhoek. 
 

Maar de indrukwekkendste traditie die ik in mijn lange leven heb meegemaakt 
komt uit het Belgisch Ieper. In dit Vlaamse stadje, dat in de eerste wereldoorlog 
(1914-1918) volledig werd verwoest, werd in 1925 begonnen met de bouw van 
de Menen Poort ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Engelse soldaten op de 
Vlaamse slagvelden.  
 

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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vervolg pag. 13 

In de kolossale witte poort staan de namen gebeiteld van de 55.400 (hallo, bent 
u daar nog) Engelse soldaten, die op de Belgische bodem tijdens de eerste 
wereldoorlog zijn gesneuveld. 
Nu volgt de traditie. Sinds 11 november 1928 blaast een trompetter van de 
Ieperse brandweer, iedere dag, jaar in, jaar uit (ook op Kerstavond en 
Oudejaarsavond), de Last Post. Een onvoorstelbaar moment. Ik heb het 
driemaal, in de zomer, meegemaakt en kan u verzekeren dat het een 
emotioneel moment is. Rond 17.45 uur verzamelen zich enige honderden 
mensen, heel veel Engelsen, om de Menen Poort. In het midden, recht onder 
de boog, staat de man met zijn trompet. Om klokslag acht uur wordt het 
doodstil.  Slechts het kwetteren van vogels is te horen. Na een minuut van 
doodse stilte klinkt de Last Post. Dat is een emotioneel moment. De dames 
grijpen naar hun Kleenex en de heren vechten tegen hun tranen. Amerikanen 
houden hun hand op hun hart. Mannen in uniform brengen een saluutgroet. In 
1989 zag ik een (heel) oude veteraan in een oud uniform met medailles in een 
rolstoel met betraande ogen een saluut geven aan zijn gesneuvelde 
kameraden. Na het laatste geluid uit de trompet is het nog even stil en dan gaat 
iedereen zwijgend weg. 
 

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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      vervolg pag. 15 
 

Dat ook tradities met hun tijd meegaan ontdekte ik in de maand juni. In de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het in ons gezin traditie dat de 
schoolgaande kinderen hun overgangsrapport van de lagere school aan hun 
opa en oma lieten zien. Deze beloonden dan hun overgang met een dubbeltje 
waarmee de kinderen op een holletje naar de snoepwinkel gingen en een 
meter veterdrop kochten. 
 

Nu in 2020 en 2022. Een 10-jarige kleindochter die gepromoveerd 
(overgegaan) is van groep 6 naar groep 7 (vroeger van klas 4 naar klas 5) toont 
vol trots haar verslag (rapport) met beoordelingen (rapportcijfers) aan haar 
oma. Deze kijkt naar de beoordelingen en leest hardop voor: “heel goed, ruim 
voldoende, uitstekend, goed, heel goed”... Oma, danig onder de indruk, grijpt 
haar portemonnee en pakt een twee euro munt en wil dit aan haar 
kleindochter geven.                                                                                                                                                  
 

Zegt de 10-jarige: “Oma ik neem geen cash geld aan. Dit moet via de bank”. Zij 
pakt haar mobiele telefoon en zegt: “Kijk oma, u moet hier uw 
bankrekeningnummer invullen en dan het bedrag dat u mij wilt geven”. Oma is 
totaal verbouwereerd maar doet wat haar gevraagd is. Zij vindt 2 euro wat 
weinig en maakt daar tien euro van en geeft de telefoon terug aan de 
kleindochter. Die bekijkt het schermpje. Dan valt zij haar oma om de hals, geeft 
haar een stevige knuffel en bedankt haar. 
Dan besef ik dat ik toch oud word. 
 
 

Het bestuur en de redactie van 
DE KIJKER wenst u allen goede 
en gezellige dagen met Kerst, 
Oud- en Nieuw. 

 

Vooral veel goeds voor in het 
nieuwe jaar 2023!! 
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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.











  
   
Overgenomen uit <waakzaam en dienstbaar>  Senioren & Veiligheid 

     
Tips Veilig met financiën/telefoon en computer 
- Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee, als u zelf niet 

meer in staat bent om te pinnen of geld te halen. Ook niet aan familie! 
Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra gepind worden of geld 
dat uit uw portemonnee wordt gestolen. 

- Zorg dat er niet te veel geld op uw betaalrekening staat. Boek extra geld 
over naar uw spaarrekening. 

- Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die “ineens bevriend” willen 
worden, uw vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën gaan 
doen/misbruik maken van uw geld. 

 

Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd: 
- Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld € 50,00 per week automatisch 

op gestort wordt en blokkeer wel de mogelijkheid om rood te staan. De 
pinpas en de pincode van deze rekening kunnen dan gebruikt worden door 
familie voor het doen van uw boodschappen. 

- Laat iemand van zijn eigen rekening geld pinnen voor u (maar geen grote 
bedragen). U maakt dan vervolgens het bedrag over op zijn of haar 
rekening. 

- Leg vast (in bijvoorbeeld een “Levenstestament”) wie uw financiën mag 
beheren als u het zelf niet meer (goed) kunt (door bijvoorbeeld 
ziekenhuisopname/ziekte/ouderdom). U kunt dit via de notaris regelen. 

- Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën 
beheert. 

- Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan regelen?  Dan kunt u ook 
een professionele bewindvoerder/mentor inhuren. Deze persoon regelt uw 
geldzaken en moet daar verantwoording over afleggen. 

 

Aan de telefoon:   
- Geef niemand uw pincode, ook niet aan iemand die zegt van de bank of van 

de politie te zijn. Zij zullen NOOIT bellen voor uw pinpas of pincode. Ook 
voor het blokkeren van uw bankrekening is geen pincode nodig. 
Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon en geef geen antwoord op 
allerlei persoonlijke vragen, maar hang op. 
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Op de computer:  
- Installeer niet zomaar een nieuw programma als iemand u daar telefonisch 

op per e-mail van afzenders die u niet kent. 
- Geef geen inlogcodes aan anderen. 
- Wees voorzichtig met het openen van e-mails van afzenders die u niet kent. 
- Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets gewonnen heeft. 
- Let op bij het doorklikken vanuit een e-mail naar een website of u wel op 

de juiste website komt. 
- Wees voorzichtig met het opgeven van uw persoonlijke gegevens op allerlei 

websites. 
- Check bij financiële zaken (b.v. internetbankieren) of de website beveiligd is 

met een “slotje” in de adresbalk. 
- Wees u zich ervan bewust dat persoonlijke informatie op sites zoals 

Facebook misbruikt kan worden. 
 
 
 
INFORMATIE VOLKSUNIVERSITEIT WESTBETUWE 
(www.vuwestbetuwe.nl) 
 

Begin 2023 willen wij graag weer een cursus Engels 
aanbieden. U kunt over de inhoud meedenken. Al uw 
ideeën kunt u mailen aan info@vuwestbetuwe.nl 
 

Op do. 1 december: Bloemschikken Adventskrans van 19:30 
– 21.30 uur. 
Prijs € 39,50. De kosten voor deze avond zijn incl. alle 
materialen, koffie, thee en lekkers. Je hoeft alleen een 
snoeischaar mee te nemen. 
Locatie: Het Weeshuis, Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg 
Docent Jany van Cuijlenborg.  
 
 
KERSTMARKT CULEMBORG 
 
Dit jaar zal deze kerstmarkt te bezoeken zijn op zaterdag en zondag 17 en 18 
december in het Oude Stadhuis. 
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WOORDZOEKER DECEMBER 2022/ JANUARI 2023 
 

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

 
 

o ACCORDEON 
o BANDONEON 
o BANJO 
o BASGITAAR 
o BLOKFLUIT 
o BOMBARDON 
o BONGO 
o BUGEL 
o CELLO 

o FAGOT 
o FEDEL 
o HANG 
o HARP 
o HOBO 
o HOORN 
o KLARINET 
o KORA 
o KOTO 

o LIER 
o LURE 
o NEY 
o ORGEL 
o PANFLUIT 
o PIANO 
o PICCOLO 
o RATEL 
o SAXOFOON 

o SJOFAR 
o SPINET 
o TARAGOT 
o TROMBONE 
o TROMPET 
o TUBA 
o VIOOL 
o XYLOFOON 

 
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 novembernummer is: DE AANHOUDER WINT! 
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De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een uitdrukking. 
 
Oplossing uit het novembernummer is: DE AANHOUDER WINT! 
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80+ REISJE ZATERDAG 14 JANUARI 2023: 

STAMPPOTTEN ETEN IN DE WATERSPIEGEL OP EILAND VAN MAURIK 
 
In De Waterspiegel, gelegen op het recreatie- en natuurgebied Eiland van 
Maurik, gaan we twee soorten stamppot eten met spekjes en rookworst. U 
betaalt de chauffeur voor het vervoer, de huisgemaakte stampotten en een 
ijsje. 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:  € 20 p.p., hiervoor krijgt u vervoer, twee soorten stamppot met 

spekjes en rookworst en een ijsje. 
Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 16.30 u. 
 
N.B.: Dit reisje worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
 
 
 
 
 

AANDACHT 
 

We hebben elkaar nodig, dat is toch zonneklaar? 
Want mensen willen warmte, en aandacht voor elkaar. 
Waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach. 
Zo zorg je voor een lichtpunt, ook op een donkere dag.  
Iemand die naar je luistert, iemand die met je praat. 
Dat is nou juist het gene, waar het bij een mens om gaat 

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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VOET VAN OUDHEUSDEN          FILMS OP DE ZONDAGMIDDAG 
 

Wij, van Voet van Oudheusden, organiseren historische Films op de zondag. In 
ons geval gaat dat over het neerzetten van een tijdsbeeld. Oude films die op 
zich al geschiedenis zijn of films die gaan over een tijd die we inmiddels 
geschiedenis noemen.  
 

Zo draaiden we in november Il Postino over Pablo Nerida en in maart de film 
Easy Rider over de jaren '70 van de vorige eeuw. En dan staat in april de film O, 
Collecting Eggs Despite the Times geprogrammeerd. Deze gaat over een 
eierverzamelaar rond WOII. Het is een documentatie die gemaakt is door een 
Nederlandse documentairemaker vanuit een Duits perspectief. Alle films zijn 
geprogrammeerd op de zondagmiddag, een matinee van 14.00-16.00 uur. 
 

De films zijn voor iedereen toegankelijk. Wel is het zo dat Voetleden en 
Vrienden van de FS korting op de kaartjes kunnen krijgen.  
Kaartjes kunnen worden besteld via de website van de Fransche School.   
Mensen die lid zijn van Voet van Oudheusden en/of vriend zijn van de Fransche 
school kunnen aangeven of ze in aanmerking komen voor korting. 
Men kan dat lezen op de desbetreffende websites. Of even contact maken met 
mij via: aanmelden@voetvanoudheusden.nl 
 

De lezingen van Voet in de Fransche School zijn voor iedereen gratis 
toegankelijk, ongeacht of je lid bent of niet.  Deze worden tot op heden altijd 's 
avonds geprogrammeerd. 
 

Hartelijke groet, Ineke de Weerdt, 
 
 
IN DE FRANSCHE SCHOOL:              TOP FILMS OP DE DINSDAGMIDDAG 
iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur is er, een film,  speciaal voor 
ouderen. 
 
 

OP DE VARKENSMARKT        WINTERPROEVERIJ 
(cultuurculemborg.nl) 
Do. 22 + vr. 23 december van 16.00- 21.00 uur. Donderdag speciaal voor 
jongeren, vrijdags voor iedereen. Met hapjes, drankjes en lekkere muziek.  

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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Decembergevoel 
 

Dauwdruppels hangen 
Als mooie kristallen 

Aan de breekbare takken 
In de vrieskou gevangen 

 
Hier en daar 

Komen onder een wit tapijt 
Zo breekbaar 

Wat sneeuwklokjes verblijd 
 

Zonlicht weerkaatst 
Op een bevroren rivier 

Uitgelaten kinderen 
Hebben enorm veel plezier 

 
Glinsterende sneeuwvlokjes 
Vallen zachtjes op de grond 

Het lijken wel sterretjes 
In de avondstond 

 
Mooi helder flikkeren lichtjes 

In iedere boom 
Warme gezelligheid 

Zonder schroom 
 

In de donkere nacht 
Luister ik naar de wind 

Bij kaarslicht heerlijk warm 
Naar het gehuil van een wonderkind 

 
 

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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HUISKAMERTHEATER         IN BOLDERBUREN OM 20.15 UUR 
Do. 8, Vr. 9. zat. 10 december. 
“Twee oude vrouwtjes” van Toon Tellegen en Buurvrouw van Fitzgerald Kusz. 
(kucu.nl) 
 

A CULEMBORG CAROL- EEN CULEMBORGS KERSTVERHAAL  
In de grote of Barbarakerk op vr.16, zat.17, zo.18 dec. om 20.15 uur. 
Een Kerstspektakel voor jong en oud in een prachtig lichtdecor. 
 

KERST-IN: CULEMBORGS MANNENKOOR  OP ZO. 18 DEC.  
in gebouw Pieter Aafjes van 16.00-17.45 uur.              (culemborgsmannenkoor.nl) 
 

IN OUD KATHOLIEKE KERK OP ZO. 18 DECEMBER     (evensongculemborg.nl) 
Een op en top Engelse kerstvoorbereiding met kaarsen en carols in het Culem-
borgse sfeervolle kerkje.  
 

OP DE VARKENSMARKT WINTERPROEVERIJ          (cultuurculemborg.nl) 
Do.22 + vr. 23 december van 16.00- 21.00 uur. Donderdag speciaal voor jonge-
ren, vrijdag’s voor iedereen. Met hapjes, drankjes en lekkere muziek.  
 

EXPOSITIE: LEKART RIVER DEEP AAN WERK AAN HET SPOEL.  (lekart.nl) 
t/m do. 22 december tijdens de openingstijden Werk aan het Spoel.  
Levensgrote werken van Saskia Boelsums, Loek van Vliet, Jan van Gooien 
en Jacob van Ruisdael. Met rivierteksten van Peter van Veen. 
 

AGENDA          SSCC  
DATUM DECEMBER 2022 / JANUARI 2023 TIJD-

STIP 
30 nov. Dagtocht Oberhausen (pag.15 vorige DE KIJKER)  
11 dec.  Film Grutto (vanaf 6 jr.) in de Fransche School 14.00  
09+23 dec. Rijbewijskeuring 75+                    10.00 
12 nov. Wandelen vanaf de Raaf nr.2          (tel. 513840) 10.00 
06+20  jan. Rijbewijskeuring 75+                         10.00 
10 dec. Wandelen vanaf de Raaf nr.2          (tel. 513940) 10.00 
07+ 21 jan.  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 

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 

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


