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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 € 15,00 per maand 2 x per week sporten op

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag tussen 11:00 en 14:00 uur.
Reserveren via www.family�t-online.nl/online-reserveren

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg



KORT JAAROVERZICHT 2022 SENIOREN COLLECTIEF 
 

Bijgaand geven wij u een jaaroverzicht 2022 van de activiteiten. 

 
Informatie  
De Kijker werd 10 keer bij 1600 lezers in de brievenbus gedaan. In juli konden 
wij trots samen met ElkWelzijn de Wegwijzer voor Senioren: WIE, WAT, 
WAAR  uitgeven. Deze werd bij alle lezers van De Kijker bezorgd. Een 
wegwijzer met tips en adviezen die nodig kunnen zijn bij het ouder worden. 
Ook de website: “www.seniorencollectiefculemborg.nl“ werd regelmatig van 
nieuwe informatie voorzien. 
 

Participatie 
Senioren Collectief schoof aan en vertegenwoordigde daarbij de senioren van 
Culemborg bij de volgende overlegstructuren: de Klankbordgroep van 
ElkWelzijn “Langer Thuis Wonen”, Netwerk breed overleg vrijwilligers-
organisaties in Zorg en Welzijn. Was deelnemer in de Werkgroep: Eén tegen 
Eenzaamheid onder leiding van GGD Rivierenland, was aanwezig bij de 
samenkomst over “Samen naar een dementievrij Culemborg”. In Tiel werd op 
uitnodiging van de Gemeente Culemborg en Mura Zorgadvies, een 
adviesbureau in de gezondheidszorg, gediscussieerd over ouderenparticipatie 
in overlegstructuren, die in Rivierenland betrekking hebben op zorg en 
welzijn van ouderen. 
 

Evenementen 
Het Senioren Event kon na een 2e covidperiode weer worden georganiseerd. 
Voor de 6e keer mochten wij op 18 februari, ondanks de hevige storm en de 
onzekere tijd van wel/niet coronamaatregelen, toch z’n 200 bezoekers 
ontvangen. Met KBO-PCOB en ElkWelzijn organiseerden we ook alweer voor 
de 6e keer de Seniorendag/beurs. Hier kwam ca. 800 bezoekers op af. De 
Theaterwerkplaats voor 65- plussers, waar Senioren Collectief een 
mantelovereenkomst mee heeft, bracht in mei het theaterstuk “De Opstand” 
in de Gelderlandfabriek. Dit werd voor 350 scholieren met een de opleiding 
in de gezondheidszorg en voor 347 betalende bezoekers gespeeld. De 
scholieren kregen na afloop een gesprek over de inhoudelijkheid van het stuk 
met de spelers en daarna een workshop met betrekking tot adequate 
zorgverlening aan ouderen in zorgtehuizen. 
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Bel voor een afspraak: 0345 - 51 04 64
Textielweg 16, Culemborg

www.volgers-kunstgebitten.nl

Info@volgers-kunstgebitten.nl

HET ADRES VOOR:

•  Gebitsprothese

•  Klikgebit

•  Reparaties

•  Deskundig advies
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HET ADRES VOOR:

•  Gebitsprothese

•  Klikgebit

•  Reparaties

•  Deskundig advies

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

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
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Reisjes 
Het recreatieteam had weer 6 mooie dagtochten uitgezocht. Deze konden na 
de heftige coronaperiode gelukkig weer worden aangeboden. Ook de 16 
middagreisjes voor 80-plussers, die samen met Stichting Samen Verder worden 
georganiseerd, konden allemaal weer plaats vinden.  De reisjes waren zeer 
gewild en de gasten hebben enorm genoten. De dagtochten werden dit jaar 
ook weer financieel ondersteund door Bladt Charity. 
 

Rijbewijskeuringen 
In het Rode Kruisgebouw, waar Senioren Collectief de facilitaire ondersteuning 
biedt, werden 297 keuringen verricht door de arts van Medipartners. 
 
Belasting Service 
Samen met KBO-PCOB werd er weer heel wat assistentie verleend bij de 
aangifte van de inkomstenbelasting.  Senioren Collectief biedt deze service aan 
onder auspiciën van de KBO. 
 
Bestuur 
Het bestuur telt 6 leden en kwam dit jaar 12 keer bijeen. De heer Hans Dirkse 
stopte op eigen verzoek als bestuurslid, maar bleef wel de administratie 
verzorgen van de bezorgadressen van De Kijker. Een kandidaat-bestuurslid is 
zich inmiddels aan het oriënteren. In januari wordt besproken wat hij voor 
Senioren Collectief kan en wil betekenen. 
 

Financiën 
We kunnen u melden dat, ondanks het feit dat Senioren Collectief geen leden 
kent, er momenteel een financiële reserve is opgebouwd waarmee de 
geldelijke daadkracht voor het jaar 2023 sowieso veilig is gesteld. Deze stevige 
basis is gegenereerd mede dankzij de financiële steun van onze Vrienden van 
de Stichting, de adverteerders van De Kijker en sponsoren van onze 
activiteiten. 
 

Vrijwilligers 
Last but zeker not least willen wij al onze 70 vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme waarmee zij zich hebben ingezet om bovengenoemde 
activiteiten vorm te geven en te begeleiden.  Als dank zullen alle vrijwilligers 
worden uitgenodigd voor een gezellig samen zijn.  
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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

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

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

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

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

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



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

Ik zit de krant te lezen en kom een bericht tegen dat me hooglijk verbaast. Ik 
citeer: “Utrecht is op één na de toilet vriendelijkste gemeente van Nederland. 
Culemborg doet het in de regionale ranking ook goed. Utrecht steekt met kop 
en schouder er bovenuit, Culemborg en Rhenen volgen”. Ik wist dat, als je op 
de markt nodig moet, Hema de plek is waar je dan moet zijn of bij een 
horecagelegenheid. Maar openbaar??!!  Mijn nieuwsgierigheid was gewekt 
en ik ging op onderzoek uit. Eerst bij de gemeente geïnformeerd.  Daar kon 
een medewerkster mij vertellen dat er in het Stadskantoor, het oude 
Stadhuis en de Bibliotheek een mogelijkheid is om te toiletteren. Ze 
attendeerde mij er toen wel op om eens bij “Culemborg Toegankelijk” te rade 
te gaan. Intussen had één van de bestuursleden van Senioren Collectief mij 
gewezen op de “HogeNood”-app. Ik werd steeds nieuwsgieriger en ben op 
zoek gegaan naar meer informatie. Achteraf bleek overigens dat er al veel 
informatie in de krant stond, maar mijn verbazing was zo groot dat ik alleen 
het eerste stukje van het artikel had gelezen. Maar desalniettemin, heb ik na 
enig recherchewerk, contact gehad met Stichting Culemborg Toegankelijk. In 
een gesprek met de secretaris Theo Eerkens leerde ik dat deze Stichting de 
openbare toiletten in Culemborg toetst op toegankelijkheid. Zij voegt dan in 
deze app een opmerking toe over bijzonderheden en de bereikbaarheid van 
de aangemerkte locatie. Ik ben weer heel wat wijzer geworden. Dus als je in 
Culemborg of elders in Nederland op pad gaat en je krijgt hoge nood dan kan 
je op deze app zien waar je naar toe kan en hoe ver het lopen is. Ik merkte 
echter dat wel veel gelegenheden gesloten zijn buiten de gewone winkel 
sluitingsuren. Neem een goede raad van mij aan. Wie ben ik eigenlijk om raad 
te geven, maar ja een gewaarschuwd mens telt wel voor twee. Bezin voor je 
begint als je gaat wandelen, fietsen of shoppen. Ga dan eerst, vóór je 
vertrekt, naar het kleinste kamertje thuis. Kijk ook even van tevoren op de 
HogeNood- app. zodat je weet waar je terecht kunt als de nood erg hoog 
wordt. Want in deze stressgevoelige 
tijden, waarin crisis schering en inslag 
is, kunnen we, als we heerlijk er even 
tussenuit zijn een persoonlijke crisis 
als hoge nood of een ongelukje er 
niet bij hebben, toch?     
    

HS 
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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

Voor zelfstandig wonende ouderen
- Thuiszorg 
- Hulp en services thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Behandeling en therapie 

gespecialiseerd in ouderen, 
dementie en Parkinson

- Ontmoeting en activiteiten
-  Ondersteuning voor mantelzorgers

Hebt u hulp of zorg nodig?

Wonen met zorg
Kunt u niet langer thuis wonen? Onze zorgcentra en 
woonvoorzieningen bieden u een fijn thuis. Zoals de zorgcentra 
Beatrix, De Betuwehoeve, Kulenburg en Troelstrahof in Culemborg, 
of een van onze vijf andere locaties in de regio Rivierenland.

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Bel 0800 - 77 33 444 (gratis)
of mail naar 

info@zorgcentradebetuwe.nl

woonvoorzieningen bieden u een fijn thuis. Zoals de zorgcentra 
 in Culemborg, 

of een van onze vijf andere locaties in de regio Rivierenland.

info@zorgcentradebetuwe.nl

Maak gebruik van 
onze diensten in 

Buren, Culemborg, 
Dodewaard, Lienden, 

Maurik, Ochten 
en Tiel.

Meer weten?



THEATERWERKPLAATS  65-PLUSSERS       OPENT HET THEATERATELIER 
 
Senioren Collectief en de 
Theaterwerkplaats voor 65-plussers 
zijn ook voor komend project 
2023/24 een overeenkomst 
aangegaan, welke is ondergebracht 
onder de Projectenparaplu van de 
Stichting. 
 

De Theaterwerkplaats is de plek voor 
amateurpodiumkunstenaars van 65 
jaar en ouder in Culemborg. Hier 
worden voorstellingen gemaakt in 
samenwerking met professionele 
theatermakers, jongeren en senioren 
die nieuwsgierig zijn naar nieuwe 
werelden. In maart, april en juli kan 
er in tien workshops met het theater 
vak vanuit verschillende disciplines kennis worden gemaakt. Ervaring is geen 
vereiste. Het is invalidetoegankelijk.  
 

Het Theateratelier is verdeeld in Studioateliers, die plaats vinden in het Rode 
Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 en in de Zomerateliers, die op een 
buitenlocatie in juli worden gehouden.  
 

De start is in maart.  
Er kan worden ingeschreven voor:  
 de Studioateliers 7 workshops voor €100.  
 Zomerateliers 4 workshops voor € 65.  
 Studio en Zomer 10 workshops voor € 130. 
 
Voor vragen en informatie kan worden gebeld naar Peggy: 06-20 56 58 78.  
 
Aanmelden info@peggyloch.nl 
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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



MET PENSIOEN GAAN                 EEN VERANDERING IN JE LEVEN 
 
“Met pensioen gaan betekent een verandering in je leven, waar 
je zelf een zingeving voor moet vinden.” Aan het woord zijn Gyan 
Akveld en Loes van Delft, beide 66 jaar, die een gespreksgroep 
leiden over ouder worden in de huidige tijd. De groep heet ‘Grijs 
en wijs‘. “En niet alleen pensionering stelt je voor vragen,” vult Loes aan. 
“Ouder worden is een doorlopend proces waarin je keuzes moet maken over 
wat je (nog) wilt doen. Het is belangrijk daarover na te denken en met ande-
ren over te praten.” 
 
Neem je lot zoveel mogelijk in eigen hand. 
Gyan en Loes werken bij ElkWelzijn. Hij als vrijwilliger en zij als beroeps-
kracht. Zij staan allebei kort voor hun pensionering en vinden het belangrijk 
om na te denken hoe ze ouder willen worden. Hoe doe je dat, in een samen-
leving die sterk aan het veranderen is? “Je moet bedenken”, zegt Gyan, “dat 
bejaardenhuizen en aanleunwoningen grotendeels zijn opgeheven. Onze ou-
ders konden daar naartoe als de krachten wat minder werden. De verzor-
gingsstaat met allerlei voorzieningen is aan het verschralen. 
Man en vrouw hebben nu vaak allebei gewerkt. Veel mensen hebben wel wat 
pensioengeld of spaarcenten, maar je zult zelf moeten kiezen wat je wilt. Je 
kunt langer doorwerken, je kunt vrijwilligerswerk doen of reizen maken.  
Maar er komt daarna een periode, dat het minder wordt door gezondheids-
klachten of fysieke beperkingen. Het is goed daarover na te denken en niet 
alles maar over je heen te laten komen. Je zult je lot in eigen hand moeten 
nemen. ”Is er behoefte aan praten over je leven na het pensioen? 
Loes is op 62-jarige leeftijd bij ElkWelzijn in dienst gekomen en heeft senio-
rengroepen geïnitieerd over ‘zingeving’. Loes: “In Culemborg zijn een aantal 
wijken uit de jaren ’60 en ’70, waar veel senioren wonen. Ik merk dat er be-
hoefte is om na te denken over hoe op oudere leeftijd het leven zinvol vorm 
te geven.” Gyan heeft deelgenomen aan zo’n ‘zingevingsgroep’. Gyan en Loes 
vonden het belangrijk daar een verdieping aan te geven. Al brainstormend 
kwamen ze op de leus: ‘Grijs en wijs ‘. De wens was om een gespreksgroep 
van 6 mensen te starten. Doel is te experimenteren hoe je diepgaand kunt 
praten over de invulling van je leven als senior. In september is een groep ge-
start van 5 vrouwen en 3 mannen in de leeftijd van 66 tot 76 jaar met inbe-
grip van Loes en Gyan zelf. Gyan: “De deelnemers verschillen naar opleiding, 
inkomen en levensfase.” 

13
DE KIJKER FEBRUARI 2023



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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Er zijn vier bijeenkomsten geweest. De laatste bijeenkomst was op 1 december 
2022. “Na de eerste kennismaking hebben we met elkaar gezocht naar een 
goede vraag of onderwerp voor de volgende bijeenkomst. Zo hebben we voor 
de tweede bijeenkomst de vraag meegegeven na te denken wat belangrijke 
leermomenten in het leven waren. Het bleek dat de deelnemers daar grondig 
mee aan de slag gingen. Het ging dan niet om grappige feitjes, maar om 
levensgebeurtenissen. Voor de derde bijeenkomst was de vraag: hoe ziet je 
sociale netwerk eruit? De vierde bijeenkomst draaide om de vraag wat 
‘zingeving’ betekent als je ouder wordt. Een deelnemer zei, dat je jezelf steeds 
minder gaat afvragen wie je bent (je identiteit), maar hoe je kunt leven, zoals je 
bent. Een ander maakte het onderscheid bij de dagindeling tussen lege tijd, 
vrije tijd en gevulde tijd.” 
 

Zoek bekenden in je omgeving 
Uit de gespreksgroep blijkt dat als je ouder wordt de volgende thema’s steeds 
meer gaan spelen: 
- eenzaamheid en hoe je dat kunt voorkomen; 
- beperkingen en hoe je daar mee om kunt gaan; 
- de vraag naar de zingeving van je bestaan. 
 

“Ieder mens is anders”, vinden Loes en Gyan. “Voor de één zullen deze vragen 
minder of later spelen dan voor een ander. Om eenzaamheid te voorkomen is 
het heel belangrijk een sociaal netwerk te hebben. Daar moet je zelf aan 
werken. Op oudere leeftijd wordt je wereld beetje bij beetje kleiner. Je bent 
zelf verantwoordelijk mensen te zoeken die bij je passen.” 
Hoe verder met ‘Wijs en grijs ‘? 
“We gaan met de gespreksgroep eerst de balans opmaken. We horen al dat de 
deelnemers anders tegen dingen gaan aankijken. Het thema vraagt zeker meer 
aandacht en er is behoefte om met elkaar in gesprek te komen. We willen aan 
alle (bijna) senioren meegeven dat het belangrijk is om bij levens veranderende 
momenten bij jezelf te rade te gaan: wat wil ik eigenlijk? Ook is het goed om 
daar met mensen buiten je eigen kringetje over te praten. Dat verruimt je blik.” 
 

Wil je ook eens van gedachten wisselen over ouder worden in Culemborg? 
Neem dan contact op met Loes van Delft:  lvandelft@elkwelzijn.nl  
of telefoon 06-83 52 48 78 
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Zo lang mogelijk thuis 
wonen, dat gun je iedereen. 

Meedoen, actief zijn en 
blijven helpt daarbij. 

Fit en vitaal 

Levenservaring en 
wijsheid van ouderen 

maakt Culemborg 
sterker. 

Informatie en advies
Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van wonen, welzijn en zorg?
De wijkcoaches voor ouderen en de mantelzorgconsulent van ElkWelzijn 
kunnen u ondersteunen  met informatie en advies.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74
rkesmer@elkwelzijn.nl

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53
kburgers@elkwelzijn.nl

Loes van Delft
06 - 83 52 48 78
lvandelft@elkwelzijn.nl

Caroline van der Meulen
06-83 52 51 12
cvandermeulen@elkwelzijn.nl

ouder worden

Heeft u ondersteuning nodig bij 
alledaagse dingen zoals de 
maaltijd bereiden, klusjes in huis 
of het onderhouden van de tuin?

Houdt u ook zo van samen eten, 
ko�e drinken, koken, wandelen of 
biljarten, in een gezelschap of 
gezellig met z’n tweeën?

Heeft u vragen over uw �nanciën, 
inkomen of �nanciële regelingen?

Zorgt u voor iemand in uw omgeving 
en zou u die zorg willen delen?



QR-CODES   
 
QR codes (Quick Response codes) zijn barcodes die 
informatie kunnen bevatten die met een smartphone 
of tablet gescand kan worden. Ze worden vaak 
gebruikt om snel en gemakkelijk toegang te krijgen 
tot websites of andere digitale informatie. 
 
Hoe werkt een QR-code? 
Met een QR-code komen mensen meteen terecht 
bij relevante informatie op een website. Wie ergens een QR-code ziet, 
kan deze vierkante zwart-witte barcode met de camera van de 
smartphone scannen. Via een tik op een verschenen link opent dan direct 
de bijbehorende site. 
 
Hoe scan je? 
Scan zo een QR-code met een iPhone of Android-toestel: 
Open de app Camera. 
Doe net alsof je een foto maakt van de QR-code. Richt de camera dus op 
de QR-code.  
Je kunt de code niet scannen als je de telefoon te dichtbij of te ver 
weghoudt. Houd de telefoon op zo’n 30 cm afstand van de QR-code en 
beweeg langzaam naar de QR-code toe.  
Sommige camera’s van telefoons kunnen minder goed focussen op korte 
afstand. 
De QR-code verschijnt op het scherm. Breng de QR-code volledig in 
beeld. 
Er verschijnt een melding om de achterliggende site van de QR-code te 
openen. Tik op de melding. 
 
Als je moeite hebt met het scannen van QR-codes, kan het helpen om de 
camera van je apparaat goed op de QR-code te richten en ervoor te zorgen 
dat er genoeg licht is.  
 
 
 
Rob Doornebal 
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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. 









 
WOORDZOEKER FEBRUARI 2023 

 

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

 
 

o AANRECHT 
o AFWASMACHINE 
o BLENDER 
o BLIK 
o DEEGROLLER 
o DUNSCHILLER 
o GARDE 
o GLAZEN 
o KEUKENHULP 

o KEUKENMACHINE 
o KEUREN 
o KOKEN 
o KOPIE 
o LEPEL 
o LOOK 
o MIXER 
o RAKEL 
o RASP 

o SCHORT 
o SCHOTEL 
o SODA 
o SOEP 
o SPONS 
o SPRINGVORM 
o STOEL 
o TAFEL 
o VISMES 

o VORK 
o VULLEN 
o WATERKOKER 
o WARMTE 
o WASJE 
o WASZAK 
o WEKKER 
o ZEEM 
o ZEEP 

 
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 spreekwoord 
 
Oplossing uit het december/januari nummer is: EEN TOONTJE LAGER ZINGEN! 
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•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03    Culemborg
0345 - 530303  |  info@rtg.nl  |  www.rtg.nl

Vier uw verjaardag, jubileum 
of andere gelegenheden 
in onze brasserie!  

Bel voor meer informatie: 0345-246024



NATUUR BIJ CULEMBORG: DE REGULIEREN 
 
De Natuur- en Vogelwacht Culemborg, kortweg NVWC is al vanaf 1975 actief 
in Culemborg en omgeving. Ze onderzoeken de natuur, beschermen deze en 
vertellen graag aan zoveel mogelijk mensen hoe mooi die natuur is. Hier wat 
meer over een mooi natuurgebied in de directe omgeving, de Regulieren.  
 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw was de ruilverkaveling in volle gang. 
Kleine stukjes landbouwgrond, doorsneden met sloten en houtwallen, wer-
den klaar gemaakt voor de moderne landbouw: grootschalig. Sloten werden 
gedempt, houtwallen verwijderd. Ook hier bij Culemborg was dat het geval, 
maar een stukje ontsprong de dans. Het komkleigebied de Regulieren was zo 
vreselijk nat en zwaar dat de landbouw er niet veel brood in zag. Het werd 
een natuurgebied en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen ging het be-
heren. 
Dat er zulke zware klei aanwezig was had te maken met het ontstaan van het 
gebied. Het lag erg ver van de rivier, die nog niet bedijkt was. Bij hoog water 
stroomde het water van de rivier het achterland in.  
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vervolg pag. 21 

Grind en zand zakten snel naar de bodem, maar de fijne kleideeltjes bleven 
maar in het water zweven. Op het verste punt, waar het water vrijwel 
stilstond, was het zo rustig dat ook die zware klei naar de bodem zakte. Dat 
was komklei en zo is de Regulieren ontstaan. Het was ook een erg laaggelegen 
punt en dus heel lang nat. 
Er was ook voor die ruilverkaveling al niet veel landbouw mogelijk, maar wel 
deden wilgen het prima en vandaar dat er grote griendcomplexen waren. In 
grienden werden de wilgentenen om de paar jaar van de stobbe gehaald en 
daar werden manden en matten van gemaakt. Die grienden vinden we nog 
steeds in de Regulieren. Ook werden er populieren geplant die ook flink vocht 
kunnen verdragen. Op de graslanden kon, in de loop van de zomer, als het wat 
droger werd, ook wat vee geweid worden. 
Dat oude gebruik zien we nu nog terug in het gebied waar je heerlijk kunt 
wandelen. In de winter, als het nog erg nat is zijn laarzen zeker aan te bevelen. 
In de loop van het voorjaar wordt het steeds wat droger en in de loop van juli 
wordt het water nog wat lager gezet zodat er met flink grote machines 
gemaaid kan worden. 
In de loop van het voorjaar, in april en mei komen er in de graslanden flink wat 
bloemen tot bloei en dan zijn er tijdens de wandeling veel vlinders te zien. Een 
van de meest opvallende voorjaarsvlinders is het oranjetipje, dat alleen in het 
voorjaar aanwezig is. In juni is het oranjetipje er niet meer, maar dan zijn er erg 
veel bruine zandoogjes te zien. De sloten hebben een prima waterkwaliteit en 
ook voor libellen is het een goed gebied. Vogels zijn er ook volop en als u geluk 
hebt kunt u er in het begin van de zomer de wielewaal horen. 
 
De Regulieren is prima per fiets vanaf Culemborg te bereiken. Via de 
Parallelweg kom je bij de Zeedijk en daar ligt een bruggetje over de 
Bisschopsgraaf waarmee je het gebied in kunt en waar een rondwandeling 
begint. Wanneer je daar ook wandelt, het is altijd verrassend. 
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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 



RIJBEWIJSKEURING 75+   (regels zijn aangepast vanaf augustus 2022)   
  
info. Ton Scholtens, tel. 753039 / 06 49715550 
 

DATA KEURINGEN 
10 +24 februari en 10 + 24 maart 2023,  
10 + 28 april, 12 + 26 mei en 09 +23 juni 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) 
verkrijgen 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 

geregistreerd bij Senioren Collectief Culemborg; 
- Contant geld voor betaling keuringsarts.  
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Vrijwillige palliatieve 
terminale zorg van Hospice 

Nocturne bij u thuis!

Hospice
Nocturne

Wanneer ernstig zieken liever de laatste fase van hun leven 
thuis, of in een andere vertrouwde omgeving doorbrengen, 
komt veel van de zorg op de schouders van de partner, 
familie of vrienden terecht. Ook in deze bijzondere periode 
kunt u een beroep doen op Hospice Nocturne. 

Wij hebben vrijwilligers die een aantal dagdelen per week bij u thuis 
kunnen komen. Zij bieden hulp waar geen kosten aan verbonden zijn en 
ondersteuning, waardoor de partner of familie even op adem kan komen.

Onze hulp is niet ter vervanging van beroepsmatige zorg: wij geven 
aanvullende ondersteuning daar waar nodig. De wens van de zieke en  
de naasten zijn hierbij ons uitgangspunt.

Voor informatie neemt u contact 
op via 0345 - 51 44 61. Eén van onze 
coördinatoren vertelt u graag meer 
over de mogelijkheden.



 
 
Caetshage was een kasteel in Culemborg, in de Nederlandse provincie 
Gelderland. Het kasteel lag tussen de huidige Rijksstraatweg en de Meerkade 
in, langs het riviertje de Meer. Het oudste kasteel is waarschijnlijk in de 12e 
eeuw gebouwd op een motte, omgeven door een gracht. Vermoedelijk was 
dit kasteel van hout.  
 
WIE ZIJN ZIJ? 
Wie zijn de mensen die het fundament van Caetshage vormen? In de 
dagelijkse praktijk zijn dat Boudien & Todd, het boerenechtpaar, dat met hun 
gezin ook op het terrein wonen en natuurlijk Hilde, de zorgboerin. Verder 
vind je op Caetshage medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Voor bepaald 
piekwerk worden soms zzp-ers ingehuurd. Het bestuur van stichting 
Caetshage zorgt er op afstand voor dat alles goed kan draaien.  
 

BOER & BOERIN 
Todd en Boudien, de boer en de boerin van Caetshage zijn sinds hun 
studententijd allebei werkzaam in de biologische landbouw, zowel in de 
tuinbouw als in de veehouderij. Hier kunnen wij hun kennis en passie kwijt!    
 

STICHTINGBESTUUR 
Het bestuur van stichting Caetshage bewaakt de doelstellingen van 
Caetshage. De stichting pacht het terrein van gemeente Culemborg en heeft 
alle gebouwen (behalve het woonhuis van het boerengezin) in eigendom.  
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INITIATIEF THUISZORGTEAM CULEMBORG DE BETUWE 

Het thuiszorgteam Culemborg van Thuiszorg De Betuwe, onderdeel van 
Zorgcentra De Betuwe, organiseert iedere werkdag een ontmoe�ngsmoment 
voor buurtbewoners en andere belangstellenden. 

Wijkverpleegkundige Tanja van Duin vertelt over het ini�a�ef: “Zorgcentra De 
Betuwe had een ontmoe�ngsruimte bij Troelstrahof 5 in Culemborg. Deze 
ruimte wordt niet meer bemand en dus niet meer gebruikt. Ons thuiszorgteam 
merkte dat er behoe�e is aan samenzijn en ontmoe�ng. Daarom bieden we nu 
een nieuw alterna�ef.”
De deelnemers zijn erg blij met de doorstart. Een van hen vertelt: “Het 
koffiemoment brengt een stuk gezelligheid. Ik leer nieuwe mensen kennen en 
kan jn kletsen met de anderen.” 

Samenzijn en ontmoe ng

Men is iedere maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 11.30 uur van harte 
welkom bij Troelstrahof 10 in Culemborg. Dit is het kantoor van thuiszorgteam 
Culemborg. Het thuiszorgteam werkt voor Thuiszorg De Betuwe, onderdeel van 
Zorgcentra De Betuwe. Tot eind januari  was dit aanbod gra�s. Daarna betalen 
deelnemers een kleine bijdrage voor de koffie of thee. 

Vrijwilligers gezocht

Om het koffiemoment te realiseren, zoekt het Culemborgse thuiszorgteam hulp 
van gastvrouwen of mannen. Tanja vertelt: “We zoeken vrijwilligers die koffie 
kunnen schenken en openstaan voor een gezellig praatje. De vrijwilliger mag op 
vaste of exibele basis aan de slag; hier maken we samen afspraken over. Je 
krijgt er veel voor terug. Het is leuk en dankbaar werk en je bent van betekenis 
voor anderen. “ 



80+ REISJE            ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023  
 

 
 
 

NAAR HOTEL/RESTAURANT OUD LONDON IN ZEIST 
 
In dit gezellige hotel/restaurant Oud London in Zeist gaan we, na een 
toeristische route in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug, 
koffie/thee met gebak gebruiken. 
 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882. 
  Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven. 
Vertrek:  U wordt opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 u. 
Kosten:  € 10 p.p., hiervoor krijgt u vervoer en 1 x koffie/thee met 

gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 16.30 u. 
 
N.B.: Dit reisje worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
 
 
 
 
START DIGITALE INLOOP IN DE BEATRIX 
 

De digitale inloop in de Beatrix gaat weer starten m.i.v. 
1 maart a.s. van 10.30 tot 12.00 uur. 
Het is een vrije inloop voor iedereen met vragen over ‘t 
omgaan/problemen met laptop, tablet en mobiele 
telefoon. De hulp wordt verleend door (oud)docenten 
van Seniorweb en er zijn geen kosten aan verbonden. 
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INITIATIEF THUISZORGTEAM CULEMBORG DE BETUWE 

Het thuiszorgteam Culemborg van Thuiszorg De Betuwe, onderdeel van 
Zorgcentra De Betuwe, organiseert iedere werkdag een ontmoe�ngsmoment 
voor buurtbewoners en andere belangstellenden. 

Wijkverpleegkundige Tanja van Duin vertelt over het ini�a�ef: “Zorgcentra De 
Betuwe had een ontmoe�ngsruimte bij Troelstrahof 5 in Culemborg. Deze 
ruimte wordt niet meer bemand en dus niet meer gebruikt. Ons thuiszorgteam 
merkte dat er behoe�e is aan samenzijn en ontmoe�ng. Daarom bieden we nu 
een nieuw alterna�ef.”
De deelnemers zijn erg blij met de doorstart. Een van hen vertelt: “Het 
koffiemoment brengt een stuk gezelligheid. Ik leer nieuwe mensen kennen en 
kan jn kletsen met de anderen.” 

Samenzijn en ontmoe ng

Men is iedere maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 11.30 uur van harte 
welkom bij Troelstrahof 10 in Culemborg. Dit is het kantoor van thuiszorgteam 
Culemborg. Het thuiszorgteam werkt voor Thuiszorg De Betuwe, onderdeel van 
Zorgcentra De Betuwe. Tot eind januari  was dit aanbod gra�s. Daarna betalen 
deelnemers een kleine bijdrage voor de koffie of thee. 

Vrijwilligers gezocht

Om het koffiemoment te realiseren, zoekt het Culemborgse thuiszorgteam hulp 
van gastvrouwen of mannen. Tanja vertelt: “We zoeken vrijwilligers die koffie 
kunnen schenken en openstaan voor een gezellig praatje. De vrijwilliger mag op 
vaste of exibele basis aan de slag; hier maken we samen afspraken over. Je 
krijgt er veel voor terug. Het is leuk en dankbaar werk en je bent van betekenis 
voor anderen. “ 



 

HET ALZHEIMER CAFÉ   
Iedere donderdag van de maand is er in het Bolderhuis, Prijsseweg 1 van 19.30-
21.30 een bijeenkomst. Coördinator is Linda de Wijn, 06 44678531. 
E-mail: I.de wijn@alzheimervrijwilligers.nl 
Iedereen is welkom, graag vooraf aanmelden via e-mail m.muis@alzheimervrij-
willigers.nl of bel naar 06-34470367. 
 
VOLKSUNIVERSITEIT 
In de komende maand zijn er een aantal lessen. 
- De wondere wereld van de iconische NICbalpen.  

Start op 4 februari (5 lessen). Docente Ellen van Vollenhoven.  
- Levenskunst: dankbaar, wijs, liefdevol oud worden. 

Op 6 februari. Op ieders levenspad komen vroeg of laat moeilijkheden, te-
leurstellingen voor en zijn er beperkingen. Docent Bram Bregman. 

- Cursus: avond – en nacht fotografie. 
Op 16 februari. Docent: Arjan van der Beek. 
Wanneer je meedoet aan deze cursus wordt van je verwacht dat je jouw  
camera goed kent en weet wat diafragma, sluitertijden en ISO-waarden  
zijn en deze weet in te stellen. 

- Indische kookworkshop.  
Op 24 of 25 februari. Deze wordt gegeven door Trea Verlangen. 

 
 
 

AGENDA          SSCC  
DATUM FEBRUARI 2023 TIJD-

STIP 
04 feb. Wandelen vanaf De Raaf nr.2                         (tel. 513940) 10.00  
05 feb. In Oud- katholieke kerk: Hoorns Byzantijns Mannenkoor 10.00 
10 feb. Rijbewijskeuring 75+                    10.00 
18 feb. Wandelen vanaf de Raaf nr.2                          (tel. 513940) 10.00 
18 feb. 80+ reisje naar Zeist/ Utrechtse heuvelrug,     zie pag. 30  
24 feb. Rijbewijskeuring 75+                         10.00 

Kijk voor meer info, het volledige programma, het inschrijven en het laatste nieuws 
op de website www.vuwestbetuwe.nl. En volg ons via Facebook, LinkedIn en Twitter. 
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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 

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


