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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



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

Er zijn momenten dat er opeens vanuit het verleden 
een flits voorbijkomt. Iets dat er eigenlijk niet toe doet, 
maar dat bij een bepaalde gelegenheid telkens weer 
terugkomt. Dit gebeurt mij, als ik iets lees over de be-
kende shorttrackster de Culemborgse Xandra Velzen-
boer. Niet iedereen zal haar kennen, maar in de winter haalt ze regelmatig de 
krant en de media, zoals nu weer in januari. Ze kreeg het met haar jarenlange 
ervaring voor elkaar om tijdens de EK een valse start te maken op de 500 me-
ter. Nu ben ik geen sportkenner en ken tegenwoordig nog maar weinig sporters 
bij naam, maar Xandra herinner ik me nog heel goed van het Sportgala van Se-
nioren Collectief in 2017. Voor wie er toen niet bij was: hier werden de Culem-
borgse sporters en verenigingen die een Nederlands, Europees of zelfs een we-
reldkampioenschap hadden behaald in het zonnetje gezet. En jawel, één van de 
genodigde medaillewinnaars was de toen nog jonge Xandra Velzenboer. Zij was 
net 16 jaar en had bij de Nederlandse kampioenschappen voor junioren in 2017 
een eerste medaille gehaald op de 1000 meter. Op de 500 meter was ze zelfs 
de eerste geweest. In 2018 werd ze als Talent van het jaar gekozen. Nu is ze 21 
jaar en staat aan de wereldtop bij het Shorttrack. Bij de Olympische Spelen won 
ze zelfs goud, maar ik hoef eigenlijk niets te zeggen over wat ze allemaal wint, 
want in de media worden al haar successen breed uitgelicht. Nu ik weer iets 
van haar lees, denk ik weer aan dat moment bij het Sportgala. Ze voelde zich 
volgens mij niet zo op haar gemak tussen al die onbekende oudere kampioenen 
die met haar op het podium stonden om te worden geëerd.  Zo keek ze later, 
tijdens de nazit, onwennig naar degenen die een dansje maakten. Misschien 
was het onbekendheid, maar wellicht ook verlegenheid. Later ging ze echter 
toch aarzelend met haar moeder een dansje wagen en toen was alle verlegen-
heid voorbij. Wat kan er in een mensenleven soms veel veranderen. Haar top-
sport brengt haar nu in een heel andere wereld. Snoeihard trainen, de wereld 
over, bekend zijn, maar naast winnen ook verliezen, letterlijk en figuurlijk op je 
bek gaan door vallen, valse starten, maar ook weer opstaan en jezelf bij elkaar 
rapen en weer doorgaan.  De dichter Bredero zei 400 jaar geleden: ’t Kan verke-
ren”. Xandra’s leven staat in het teken van dit gezegde.  Zij heeft laten zien, dat 
door zweet, bloed en tranen, de schuchterheid inmiddels is verdwenen en suc-
cessen zegevieren. Ik wens haar nog veel successen toe. 

H.S. 
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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



SENIOREN EVENT VRIJDAG 10 MAART 2023            DE LAATSTE KAARTEN
     
Nog goed twee weken en het Senioren Event vindt 
weer plaats. Als het goed is hebt u eind januari bij 
De Kijker een uitnodiging hiervoor ontvangen. De 
kaartverkoop verloopt inmiddels gestaag, maar ik 
ben bang dat u het vergeten bent om actie te 
ondernemen om de entreebewijzen online te 
bestellen of er een te kopen bij een van de verkooppunten Ik weet dan ook niet 
hoe de stand van zaken op dit moment is, maar mocht u nog geen gelegenheid 
hebben gehad om een entreebewijs te bemachtigen en u wilt dit Event niet 
missen, schroom dan niet alsnog op onze website te kijken of er nog kaarten 
kunnen worden gekocht. U hebt dan in ieder geval nog de mogelijkheid om dit 
online te doen of op 24 februari van 10.30 - 12.30 uur in het Rode Kruisgebouw 
of op 3 maart bij de Brasserie van het DS-party en eventcenter aan de 
Beesdseweg van 10.30-12.30 uur. Houdt er wel rekening mee dat Vol=Vol. 

            Namens het organiserend comité, Hennie Smidt 

BUURTHUIS BON VIE :        ZIN OM (NIEUWE) MENSEN TE ONTMOETEN?  

Buurthuis BON VIE is weer open. U bent er welkom 
(admiraal Vlinderlaan 2) voor een bakje koffie, thee, 
een gezellig praatje of een spelletje te spelen. Er zijn 
weer diverse activiteiten, o.a. Zumba, tekenclub, 
Majong, biljart, en kinderactiviteit. Bij biljartclub De 
Ontmoeting spelen ze met biljarters van verschillend niveau. De puntentelling is 
er zo op gemaakt dat alle spelniveaus gelijke kansen hebben. Het gaat vooral 
om gezelligheid. Ze spelen op woensdagmiddag en op maandagavond. Je kan in 
overleg - mee spelen op de tijd die je zelf schikt. 
Geïnteresseerd? Kom eens kijken en/of speel een potje mee. 
Meer info: Martin Knoest: 06 10171143 en Hans du Chatinier: 0345-505968 
 
Wil je zelf iets organiseren of heb je een vraag over de activiteiten? Dan kun je 
terecht bij 
: Carlo de Waal, wijkcoach ElkWelzijn: cdewaal@elkwelzijn.nl of 06-22 15 17 90.  
: Beheer Accommodatieloket Culemborg 0345 477 700 
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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



ZORGTOESLAG EN HUURTOESLAG 2023 
 
De zorgtoeslag en huurtoeslag zijn per 1 januari 2023 extra omhooggegaan. De 
toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar om mensen extra te ondersteunen is er 
nog meer bijgekomen. Daarnaast komen er in 2023 meer mensen in 
aanmerking voor een toeslag. Krijgt u al een toeslag, dan krijgt u automatisch 
het nieuwe bedrag.  Krijgt u nog geen toeslag dan is het zinvol om eens na te 
gaan of u met de nieuwe aanpassingen er alsnog voor in aanmerking komt. 
 
 
Zorgtoeslag 
 

In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Meer mensen komen in 
2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn 
verhoogd. Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag 
als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520,00 per jaar. Hebt u wel een 
toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag met een 
inkomen niet hoger dan € 48.224,00 per jaar. Krijgt u nog geen zorgtoeslag? Kijk 
of u voldoet aan de voorwaarden op de website van de belastingdienst 
www.belastingdienst.nl bij proefberekening toeslagen.  
U kunt de zorgtoeslag aanvragen in Mijn Toeslagen.   
 
 
Huurtoeslag 
 
Ook de huurtoeslag gaat extra omhoog. Bij een hoger inkomen of een hogere 
huur kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen. Het huurbedrag voor 2023 is 
opgetrokken van € 763,47 naar € 808,06. Wilt u nagaan of u in aanmerking 
komt voor een huurtoeslag maak dan een proefberekening op www. 
Belastingdienst.nl om te zien of u huurtoeslag krijgt. 
 

Lukt u het zelf niet om na te gaan of u in aanmerking komt voor deze toeslagen, 
zoek dan contact met de belastingadviseurs, formulierenbrigade of bij de 
digitale hulpcentra hier in Culemborg. De adressen kunt u vinden in de 
Wegwijzer, Wie, Wat, Waar. 
 
 
Bron: Toeslagen - Ministerie van Financiën  
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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?



INLOOPSPREEKUUR          INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN  
 

Het Leerhuis Culemborg, FNV, de formulierenbrigade, Schuldhulpmaatjes, KBO 
Gelderland en Bibliotheek Rivierenland bieden gezamenlijk in Culemborg een 
inloopspreekuur inkomstenbelasting en toeslagen aan op: 
  

- Iedere dinsdag in maart en april van 10.00 - 11.30 uur  
in de Bibliotheek aan de Herenstraat in Culemborg 

 

- Iedere donderdag in maart en april van 10.00 - 11.30 uur  
in het Leerhuis Culemborg aan de Heimanslaan 2, Culemborg 

 

- Iedere vrijdag in maart en april van 14.00 - 15.00 uur  
in buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1 Culemborg 

 

Persoonlijke belastingvragen 
Tijdens het spreekuur kunnen mensen terecht voor alle vragen over inkom-
stenbelasting en toeslagen. Bijvoorbeeld met vragen over het online aangifte 
doen met de eigen DigiD. Of over hoe je de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) ge-
gevens ophaalt met je DigiD. Ook voor belastingtechnische vragen kunnen 
mensen op afspraak binnenlopen, bijvoorbeeld welke zorgkosten aftrekbaar 
zijn. En ook als iemand niet weet of hij recht heeft op zorg- of huurtoeslag, kan 
hij of zij een bezoek brengen aan het spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor 
alle inwoners (vanaf 18 jaar) van Rivierenland die vragen hebben over hun per-
soonlijke belastingzaken (dus niet voor zakelijke vragen). 
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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



VOORLOPIGE PLANNING DAGTOCHTEN 2023 
Dit onder voorbehoud van 

: Voorwaarden en prijzen busonderneming 
: Voldoende belangstellenden. 

     

 
 
1. 22 maart      Giethoorn, met o.a. rondvaart 
 
2. 25 april  Openluchtmuseum Arnhem, rondrit met gids over de 
    Veluwe en afsluitend diner 
 
3. 25 mei  Tuinen van Appeltern      
 
4. 5 juli  Rondvaart Kagerplassen en bezoek Leiden, met af- 

   sluitend diner 
 
5. 2 augustus  Beekse Bergen Hilvarenbeek, rondrit per touringcar 
   met gids door het safaripark en vrij te besteden tijd in 

het park 
 
6. 7 september Kaasboerderij De Weistaar Maarsbergen. 

Bezoek aan Kaas- en Botermuseum, kaasproeverij, 
demonstratie glasblazen 

 
7. 11 oktober  Museum Soest en Kasteel Groeneveld 
 
8.     Eind november Kerstmarkt  
 
 
De dagtochten kunnen worden geboekt, nadat zij in De Kijker zijn 
aangekondigd. 
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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



WEGWIJS IN DE DIGITALE WERELD 

Cursus DigiSterker: werken met de digitale overheid 
Om mensen kennis te laten maken met websites van overheidsorganisa�es, 
ontwikkelt “S�ch�ng Digisterker” educa�eve programma’s over de digitale over-
heid. Deze programma’s zijn geschikt voor mensen met beperkte digitale vaar-
digheden, en ook voor mensen die meer willen leren van de diverse mogelijkhe-
den van de digitale overheid. 
 

Aangi�e doen bij de Belas�ngdienst.  
Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen. Allemaal 
zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD no-
dig. Dit kan las�g zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en 
met internet. Daarom start de bibliotheek de cursus ‘Werken met de e-over-
heid’. Cursisten leren hoe ze zaken met de overheid via internet snel en makke-
lijk kunnen regelen. De cursus wordt gestart bij voldoende aanmeldingen. 
 

Cursus Digivitaler 
Met het lesprogramma DigiVitaler maak je kennis met digitale zorg en leer je er 
mee werken. Bijna iedereen hee� een huisarts en staat ingeschreven als pa�ënt 
bij een huisartsenprak�jk. Steeds meer huisartsprak�jken hebben een pa�ën-
tenportaal of pa�ëntenomgeving. Dat is handig voor het online regelen van af-
spraken, vragen stellen aan de dokter en het aanvragen van recepten. Benieuwd 
naar wat het is en hoe je daar gebruik van kunt maken? Dat leer je �jdens de 
cursus. Beide cursussen worden steeds gestart bij voldoende aanmeldingen. 
 
Dinsdag 18 april: Workshop: tweestapsverifica�e DigiD 
Op een flink aantal onlinediensten waaronder DigiD is het verplicht je aan te 
melden met de zogenaamde tweestapsverifica�e waarbij je je tradi�onele 
wachtwoordaanmelding versterkt met een extra beveiligingslaag. Maar hoe stel 
ik dat zelf in? Iedereen die zijn of haar overheidszaken online moet regelen, 
krijgt hiermee te maken en de bibliotheek wil je graag uitleg geven en helpen bij 
de tweestapsverifica�e van de DigiD. In deze workshop leer je hoe je met DigiD 
veiliger online kunt inloggen met tweestapsverifica�e en ga je onder begelei-
ding van onze medewerker digitale vaardigheden zelf aan de slag om te oefenen 
op de laptops van de Bibliotheek. Een eigen laptop of tablet meenemen is ook 
mogelijk. Vergeet hierbij niet om een oplader mee te nemen. 
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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?



vervolg pag. 15 
Kijk voor meer informa�e op de website van de bibliotheek of loop op 
donderdagochtend even binnen �jdens de Digitale Inloop.  
Charada Ferdinandus kan alle vragen beantwoorden. 
 

Nieuwe loca�e ondersteuning in de digitale wereld 
U kunt voor gra�s ondersteuning bij problemen met uw laptop, tablet of 
smartphone nu ook terecht in het Leerhuis van De Salaamander (Heimanslaan 
2). Vrijwilligers van de bibliotheek en ElkWelzijn ziten daar elke 
maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur om u te helpen. 
 
 
BELIJDENIS       TEKST DOOR SARA KROOS 
 
Tijdens een dankdienst van een dierbare overledene raakte de onderstaande 
tekst mijn hart en ziel. Ik heb behoefte om deze tekst met u te delen. 

  R. v. H. 
 
Ik geloof in de grote Liefde, groter dan alle mensen bij elkaar. De liefde die ons 
verbindt en die alle opva�ngen en meningen overs�jgt. 
Ik geloof in mensen die in God de Vader geloven of in God de Moeder. 
Ik geloof in mensen die in Allah geloven. Ik geloof in mensen die iets anders 
geloven en ik geloof in mensen die niets geloven. 
Ik geloof dat het woord “geloven” van iedereen mag zijn. Ik geloof dat Jezus 
een mooi iemand was, net als Gandhi, John Lennon, Majoor Bosschart en tal 
van mensen die geen naam hebben gekregen in de geschiedenis, maar wel 
hetzelfde doel hadden: een mooiere wereld. 
Ik geloof dat we uiteindelijk meer gemeen hebben dan we denken vanuit welk 
geloof, kader of dan ook. 
Ik geloof niet in een oordeel, van geen mens. Ik geloof in jezelf vrijmaken door 
te proberen, te vergeven en vrij te laten. 
Ik geloof niet in één heilige, algemene kerk. 
Ik geloof in durven twijfelen. Ik geloof in durven geloven en hopen. 
Ik geloof in je kwetsbaar opstellen, er iets moois van maken, in blijven leren. 
Ik weet dat de geloofsbelijdenis eindigt met het geloof in een eeuwig leven. 
Ik hoop dat de geloofsbelijdenis eindigt met het geloof in een eeuwig leven. 
Ik hoop op een hemel en dat we elkaar daar weer zien, of je erin geloofde of 
niet. 
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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.











UITEINDELIJK TOCH NAAR OBERHAUSEN 
 
Toen het nummer van november van de Kijker op de mat viel en ik dat begon 
door te lezen viel mijn blik op het reisje naar de kerstmarkt in Oberhausen. Ei-
genlijk had ik nooit overwogen om zoiets te doen, maar eens moet de eerste 
keer zijn. Alleen gaan is natuurlijk minder gezellig, dus vroeg ik mijn buurvrouw 
mee. Om een lang verhaal kort te maken, we zouden gaan. Ik ging achter de 
computer zitten en stuurde een mail om ons voor twee personen aan te mel-
den voor de trip naar Oberhausen. Leuk en gelijk betalen, dan is het maar klaar. 
Ongeveer een week voor we zouden gaan werd ik gebeld met de mededeling 
dat er wel een betaling was binnengekomen op 27 oktober maar dat er een 
aanmelding ontbrak. Ondanks dat ik best handig ben op de computer was ik het 
e-mailadres vergeten in te vullen, dus is die aanmelding nooit binnengekomen. 
Ik heb die mail ook niet terug gehad en de bus was vol op één plaats na. Dat 
wilden we niet. 
Die dag moet er door de organisatie wat heen en weer gebeld zijn, maar als een 
gelukje bij een ongelukje werd er door twee personen afgezegd. Rond half ze-
ven kreeg ik een telefoontje dat we toch mee konden en wij blij. De dag voor 
vertrek werd mijn buurvrouw ziek, een flinke buikgriep, dus helaas. Uiteindelijk 
ben ik alleen meegegaan, best wel spannend. Bij de opstap zag ik al verschil-
lende mensen die ik kende, maar iedereen was met twee. Midden in de bus za-
ten bekenden van me met hun buurvrouw, die ik ook kende. Ik werd dus hun 
vierde persoon. Je zal je afvragen waarom dat voor mij allemaal wat onwennig 
was, maar veel mensen in de bus kenden mij in een andere hoedanigheid en 
wel bijna 50 jaar staande achter de toonbank van onze winkel Elands Body Fas-
hion op de markt. Maar aangezien ik al jaren de pensioengerechtigde leeftijd 
heb werd het tijd om ook eens wat anders te ondernemen en dus…… Na twee 
uur rijden waren we op de plaats van bestemming waar onze chauffeur ons 
keurig naar toe heeft gebracht. We hadden vrij tot 4 uur, een mooie tijd om 
veel te kijken, een lekker worstje te eten en het nuttigen van een lunch en de 
glühwein en de nodige plasjes te plegen. Iedereen was op tijd bij de bus en we 
waren keurig op tijd weer in Culemborg. De twee dames van Senioren Collec-
tief, bedankt voor alle moeite die jullie hebben gedaan. Ik heb zeker geen spijt 
gehad van mijn reisje.     

Groetjes,  Gonny Elands 
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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



80+ REISJE ZATERDAG 18 MAART:     PANNENKOEK ETEN OP  HET 
EILAND VAN MAURIK 

In De Waterspiegel, gelegen op het recreatie- en natuurgebied Eiland van 
Maurik, gaan we pannenkoek eten.  
U betaalt de chauffeur voor het vervoer, een pannenkoek en een nagerecht naar 
keuze. 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, een pannenkoek met max. 

drie ingrediënten naar keuze en een nagerecht naar keuze. 
Thuiskomst:  Tussen 16.00 en 16.30 u. 
 
N.B.: Dit reisje worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
 
 
FILM EASY REIDER               OP DE ZONDAGMIDDAG 
Easy Rider is een film uit 1969 van Dennis Hopper met in de hoofdrollen Dennis Hopper, 
Peter Fonda, Jack Nicholson en Karen Black. De film is gebaseerd op een scenario van 
Hopper en Fonda en heeft een grote cultstatus. Bij het uitkomen van Easy Rider werden 
alle bezoeker records gebroken. 
 
Zondagmiddag 19 maart 2023 om 14.00 uur vertoont VOET, in samenwerking 
met de Fransche School, de film Easy Rider (1969) in het theater de Fransche 
School. Kaarten kunt u bestellen via de website van de Fransche School. 
 

VOETleden krijgen €2,50 korting o.v.v. code: VOET2023.  
“Hartsvrienden” van THEATER De Fransche School kunnen tegelijk ook gebruik 
maken van hun vriendenkorting: VOET2023V is de code voor diegene die én 
Voetlid én “Hartsvriend” is. 
 
Nadere info.: Filmcyclus 2023 ”Tijdsbeelden: Easy Rider- Voet van Oudheusden 
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DAGTOCHT NAAR GIETHOORN             WOENSDAG 22 MAART 2023 

 

Op deze dag rijden we naar Giethoorn. Daar aangekomen worden we bij 
Restaurant De Rietstulp ontvangen met een warme consumptie en speculaas. 
Met een elektrische en verwarmde rondvaartboot gaan we een rondvaart van 
een uur maken door het pittoreske dorpje Giethoorn. Teruggekomen van de 
mooie tocht kunnen we een consumptie voor eigen rekening nemen, waarna 
een winterdiner van erwtensoep en boerenkoolstamppot met worst wordt 
geserveerd. U krijgt een kopje koffie of thee toe. 

Om 08.45 uur vertrekt de bus vanaf het Chopinplein en om 09.00 uur vanaf de 
Zijderupsvlinderlaan. De verwachting is rond 16.30 uur weer in Culemborg te 
zijn. 
 
Aanmelden:   
tot 8 maart, bij voorkeur per e-mail: virginievermeulen@protonmail.com óf – 
indien u écht niet kunt mailen – via het aanmeldformulier (pag. 25) bij Virginie 
Vermeulen, Postmastraat 27, 4105 DW Culemborg  
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én opstapplaats vermelden! 
Kosten:  
€ 52 p.p. Dit betreft vervoer per luxe touringcar heen en terug, koffie/thee met 
speculaas, rondvaart Giethoorn en een winterdiner. 
Betaling:   
graag ook vóór 8 maart op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC 
Culemborg. 
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Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 
 
 
 
 

Winkeltjes : kleding,  schoenen,  boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s. 
Elke dag : Gebruikte verkoopbare spullen inleveren. 
Elke week : nieuwe en gebruikte spullen, laag geprijsd, altijd in goede staat. 
Elke maand : 'BartApart', speciaal thema, bijzondere artikelen (zie website). 
Bartjes bus : Grote spullen worden op afspraak gehaald en gebracht. 

K    C 
O    O  
F    R 
F    N 
I    E 
E    R 

Klaartje : vervoer ouderen en mensen met een beperking 
  van deur tot deur in Culemborg en 
  naar ziekenhuizen in de omgeving. 

Afspraak : telefonisch tussen 09.00 – 12.00 uur; 0345-518300. 
  binnen Culemborg minimaal een dag vooraf en 
  voor buitenritten graag zo vroeg mogelijk. 

Verhuur : bus zonder chauffeur aan mensen met een ernstige beperking. 
  De voorwaarden kunt u telefonisch opvragen. 

Vrije tijd : besteed uw tijd zinvol, word verkoper, sorteerder, kassière, bij- 
  rijder, chauffeur, planner, ict-er, boekhouder, enz. 

Contact : sociaal contact; 250 collega’s. Loop eens binnen, kom eens praten! 

BARTJES 
KRINGLOOPCENTRUM 
!!Alle (school)vakanties open m.u.v. de bouwvakvakantie!! 

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u 
Zaterdag  : 10.00 – 13.00 u 
Telefoon   : 0345  – 517680 
 

Vrijwilligerswerk bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 

 

KLAARTJE 
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Ma.    08.00 – 12.00 uur 
t/m     13.00 – 18.00 uur 
Zo.     19.00 – 22.00 uur 

Zinvol, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Help mee, elk dagdeel telt! 



Vul hier de opstapplaats voor uzelf in: 
01:  t/o Kruidvat Chopinplein (vertrek 8.45 uur) 
02:  Parkeerplaats bij scholen Culemborg West: Zijderupsvlinderlaan 2 

(vertrek 9.00 uur) 

 

DAGTOCHT 25 APRIL OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM EN VELUWE 

Naam 06. 
telnr. 

Nr. opstap 
plaats 

Rollator/ 
rolstoel 

Dieet 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
 

DAGTOCHT 22 MAART NAAR GIETHOORN  

Naam 06. 
telnr. 

Nr. opstap 
plaats 

Rollator/ 
rolstoel 

Dieet 

1     

2     

3     

4     

Adres van persoon nr. 1: 
 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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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.



DAGTOCHT NAAR OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM EN VELUWE 
DINSDAG 25 APRIL 2023 

 

 
Om 08.45 uur vertrekt de bus vanaf het Chopinplein en om 09.00 uur vanaf de 
Zijderupsvlinderlaan. Aangekomen in het Openluchtmuseum worden we 
ontvangen met koffie en appelgebak. U kunt het museum op eigen gelegenheid 
bezoeken; u kunt gebruik maken van de museumtram. Om 15.00 u. vertrekken 
we naar Hoenderloo waar gids Irene Beaupain instapt en u meeneemt voor een 
anderhalf uur durende mooie tocht over de Veluwe. Bij restaurant De 
Ruggestee wordt een goed verzorgd 3 gangendiner geserveerd. 
De verwachting is rond 21.00 uur weer in Culemborg te zijn. 
 
Aanmelden:  tot 4 april, bij voorkeur per e-mail: 

virginievermeulen@protonmail.com óf – indien u écht niet kunt 
mailen – via het aanmeldformulier (pag. 25) bij Virginie 
Vermeulen, Postmastraat 27, 4105 DW Culemborg  

 N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én 
opstapplaats vermelden! 
En ook of u in bezit bent van een Museumjaarkaart 
 

Kosten: € 78 p.p.; dit betreft vervoer per luxe touringcar heen en terug, 
entree Openluchtmuseum, koffie/thee met appelgebak, rondrit 
Veluwe en een 3-gangen diner.  

 
Betaling:  graag ook vóór 4 april op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 

SSCC Culemborg. 
N.B. Als u bij aankomst bij het Openluchtmuseum uw 
museumjaarkaart kunt tonen, krijgt u achteraf € 16 van de SSCC 
retour. 
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• Gaat het lopen bij u moeilijker? 
• Heeft u last van stijfheid?
• Heeft u pijn aan uw voorvoet?
• Hebben uw voeten of tenen een
 afwijkende stand?
• Heeft u last van andere klachten aan uw 
 voeten, enkels, knieën, heupen of rug?

Voeten veranderen tijdens het ouder
worden.  Maak een afspraak bij
RondOm Podotherapeuten in Culemborg.
We helpen u graag van uw klachten af!

Bel 088-1180500 of bezoek
www.rondompodotherapeuten.nl

RondOm Podotherapeuten
Gezondheidscentrum Culemborg
Constantijnlaan 2b

RondOm Podotherapeuten:
uw podotherapeut in Culemborg

Senioren Collectief Culemborg
De 60 + al gepasseerd ?

Dan nodigen wij jou uit !

Fit en nog vitaal om ervaringen en levenswijsheid te delen met 
leeftijdsgenoten om samen vorm te geven aan onze doelstellin-
gen het vertegenwoordigen en behartigen van belangen voor 
onze doelgroep: De senioren van Culemborg 

Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken om in ons bestuur mee te denken en praten 

over hoe wij onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken en eventueel nieuwe 

activiteiten kunnen ontwikkelingen. Interesse? Schroom dan vooral niet om eens te 

komen praten. Bel gewoon dan met onze voorzitter Hennie Smidt. Tel. 06.36.170.378 

of stuur een e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com 



WOORDZOEKER VAN MAART 2023 
 

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

 
 

o AARDE 
o COMPOST 
o DELVEN 
o ENTEN 
o GEITJE 
o GIER 
o GROEN 
o HARK 

o HEGGENSCHAAR 
o HUMUS 
o INSECTEN 
o KALK 
o KATJE 
o KIEMEN 
o KLEI 
o KNOTTEN 
o LOVER 

o MOL 
o NESTJE 
o ONKRUID 
o PLANK 
o POTEN 
o RAPEN 
o RUPS 
o SERIE 
o SNOEIEN 

o SNOEISCHAAR 
o SPADE 
o SPITTEN 
o SPROEIEN 
o STUT 
o TEGELS 
o TEUTEN 
o VEGEN 
o VERPOTTEN 

o VERSPENEN 
o VLINDER 
o VLIEG 
o WORM 
o WORTEL 
o ZAAIEN 
o ZADEN 

 
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 februari nummer: AL DOENDE LEERT MEN. 
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RIJBEWIJSKEURING 75+            
 info. Ton Scholtens, tel. 753039 / 06 49715550 
 

DATA KEURINGEN 
10 + 24 maart, 10 + 28 april, 12 + 26 mei, 09 + 23 juni,  
14 + 28 juli, 11 + 25 augustus en  08 en 22 september 2023. 
 

LOCATIE 
Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10. 
 
AANPASSINGEN KOSTEN: 
De vergoedingen van de rijbewijskeuringen gaan vanaf 1 maart 2023 wijzigen. 
Nu staat er € 35 voor niet- leden / niet-vrienden dat wordt vanaf 1 maart € 40. 
Voor leden/ vrienden staat nu een prijs van € 30,00 en dat wordt € 35. 
Zie voor meer info. pagina 25 van de vorige DE KIJKER. 
 
GESPREKSGROEP ROUW-EN VERLIESVERWERKING 
 
Wat gebeurt er als een geliefde sterft. In zijn gelijknamige boek laat Hans Stolp 
zien dat vaak niet tot ons doordrinkt wat er allemaal gebeurt en wat voor impact 
dit op ons leven heeft als de dood zijn gezicht laat zien. Citypastor Frank Duiven-
voorde, een van de monastieke pioniers van stadsklooster Culemborg, heeft in 
februari een gespreksgroep gestart en begeleidt de bijeenkomsten. Mogelijk 
hebben lezers belangstelling voor deze bijeenkomsten. Neem dan contact op via 
StadskloosterCulemborg@gmail.com. 
 

AGENDA          SSCC  
DATUM MAART 2023 TIJD-

STIP 
04 mrt Wandelen vanaf De Raaf nr.2                      (tel. 513940) 10.00  
10 mrt Rijbewijskeuring 75+                    10.00 
10 mrt Senior Event in DS party- en eventcenter 14.30 
18 mrt Wandelen vanaf de Raaf nr.2                       (tel. 513940) 10.00 
18 mrt 80+ reisje                                                          (zie pag. 21)  
22 mrt Dagtocht Giethoorn                                        (zie pag. 23)  
24 mrt Rijbewijskeuring 75+                         10.00 
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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


