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WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN
Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken
wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te
melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat @gmail.com
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NIEUW BIJ ZORGCENTRA DE BETUWE IN CULEMBORG EN TIEL:
“TEAM VAN DE BUURT”
Wijkleerbedrijf Team van de Buurt.
Woensdag 12 oktober was de Kick-off van het nieuwe wijkleerbedrijf “Team van
de Buurt”. De teamleden maakten voor het eerst kennis met hun begeleiders.
Vanaf 14 november staat het Team van de Buurt voor inwoners van Culemborg
en Tiel klaar.
Het Team van de Buurt biedt hulp en ondersteuning aan inwoners van
Culemborg en Tiel en is een samenwerkingsproject van Zorgcentra De Betuwe en
ROC Rivor. De uitvoering wordt vormgegeven door stagiaires van de opleiding
Dienstverlening. Zij worden begeleid door professionele en gediplomeerde
medewerkers.
Helpende hand nodig?
Je kent het vast wel: je hebt een huishoudelijk klusje te doen, maar kunt daarbij
wel wat hulp gebruiken. Of iemand wil er eens op uit voor een wandeling, maar
heeft begeleiding en een helpende hand nodig. Voor al dit soort vragen voor
hulp, ondersteuning en/of begeleiding kunnen inwoners van Culemborg en Tiel
vanaf 14 november bij het Team van de Buurt terecht. De stagiaires, vakmensen
van de toekomst, staan vol enthousiasme klaar om inwoners van Culemborg en
Tiel van dienst te zijn.
Wat kan het team doen?
Het team is beschikbaar voor korte klussen, zoals:
• Huishoudelijke hulp;
• Begeleiding bij bezoek aan de dokter of het ziekenhuis;
• Hulp bij boodschappen doen of winkelen;
• De hond uitlaten of een wandelingetje maken;
• Het ondernemen van een activiteit binnenshuis, gezelligheid.
Praktische informatie
Het team biedt hun diensten aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Een klus duurt 1 à 2 uur inclusief reistijd en kost slechts € 4,- per keer. Wil je
meer informatie of heb je een klus voor het Team van de Buurt? Bel dan met
0800 – 77 33 444 (gratis) of mail naar: teamvdbuurtculemborg@stzdb.nl of
teamvdebuurttiel@stzdb.nl.
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SCHERP OP OUDERENZORG
Een initiatief van Hugo Borst en Carin Gaemers
1. Stop met het politiseren van verpleeghuiszorg:
Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen. Het is geen
politiek thema maar een algemeen belang.
2. Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren:
Pas het budget aan die norm aan. Aandacht is net zo belangrijk als
verzorging en veiligheid.
3. Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee
bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht
personen:
Stel daarvoor als noodmaatregel direct geld beschikbaar. De ouderen die nu
in verpleeghuizen zitten, kunnen niet wachten tot overheid en zorgorganisaties het eens zijn.
4. Stop de overdaad aan registratie:
Registreer op een eenvoudige en werkbare manier alleen wat bijdraagt aan
de directe zorg en een zo simpel mogelijke verantwoording daarvan. Voor
Big Data hebben we het Centraal Bureau voor de Statistiek.
5. Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders:
Verpleeghuizen waar het goed gaat hebben betrokken, gemotiveerde
bestuurders. Hun manier van werken moet de maatstaf zijn. Iedere
bestuurder en iedere toezichthouder dient te beseffen wat zorg is en moet
beschikken over een goed werkend moreel kompas. Een bestuurder laat zich
wekelijks zien op de werkvloer, een toezichthouder doet dat elke maand.
6. Maximaliseer de overheadkosten en de reserves: 10 % aan overhead,
maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling:
Zorggeld hoort naar de werkvloer te gaan en niet naar management, directie
en bestuur. Het is onnodig en ongepast gemeenschapsgeld te besteden aan
imago, status of marktpositie van een zorgorganisatie. Beloon
zorgorganisaties die aan de nieuwe normen voldoen.
7. Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel zorginstellingen heerst
en garandeer een prettige werkomgeving:
Verzorgenden en behandelaars moeten weer invloed krijgen op hun eigen
werk. Zij weten het beste wat hun bewoners nodig hebben.
8. Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing:
Vakkennis van verzorgenden en verpleegkundigen moet voortdurend
worden aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dit mag
niet leiden tot meer administratie en bureaucratie.
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9. Geef mantelzorgers de mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen
wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet:
De bestaande procedures zijn te beperkt en de looptijd is te lang.
10. Geef cliëntenraden in verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en
meer invloed waar het gaat om het bewaken van de kwaliteit van leven
van verpleeghuisbewoners:
Het huidige voorstel voor de herziening van de Wet Medezeggenschap
Cliëntenraden Zorginstellingen biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden.
Tenslotte:
Het ministerie van VWS, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en
verzorgenden, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken om dit te
regelen. Daarbij mogen belangen van organisaties en politieke partijen niet
zwaarder wegen dan het belang van kwetsbare ouderen. U helpt mee aan het
realiseren van fatsoenlijke verpleeghuiszorg voor ouderen door je naam en emailadres in te vullen op de website van het manifest:
www.ad.nl/dossier-manifest-hugo-borst/het-manifest

ELKWELZIJN BURGERINITIATIEVEN
ElkWelzijn stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven
op allerlei gebied. Het begint met een idee of een
behoefte. Vervolgens biedt de wijkcoach hulp bij het ontwikkelen van het plan.
NABESTAANDEN CAFÉ: ElkWelzijn ondersteunt op dit moment een groep
bewoners die een nabestaanden café wil opzetten. Het nabestaanden café wil
eens per twee maanden (en als er behoefte aan is eens per maand) bij elkaar
komen en met elkaar praten over het gemis van dierbaren en wat rouwen met je
doet. Samen met de wijkcoaches wordt gekeken welke stappen er moeten
worden genomen om het nabestaanden café te realiseren. Het nabestaanden
café zoekt hiervoor nog meedenkers. Ook is zij op zoek naar een pr-medewerker,
gastvrouwen en inhoudelijk begeleiders. Als u wilt meedenken, neem dan
contact op met ElkWelzijn: 0345-515227
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KAARTCLUB “PARIJSCH”
De wijk Parijsch heeft al 20 jaar een eigen kaartclub. Zij spelen JOKEREN en KLAVERJASSEN
(Rotterdams). Het kaart- seizoen loopt van de
eerste dinsdag in september t/m de laatste
woensdag in mei (uitgezonderd de 2 weken in de
Kerstvakantie + de 1e week in januari).
Tijden:
Locatie:
Contributie:

Dinsdags: van 19:30 uur tot 22:15 uur (alleen klaverjassen)
Woensdag: van 13:30 uur tot 16:15 uur
Augustinusschool in de Johanna Naberstraat.
€ 5.00 per maand

Iedere 6 weken is er een klein prijsje. De competitie werkt op basis van
gemiddelde. Heb je zin in een avond/middag kaarten, kom dan gezellig even
kijken en beslis later. Instappen is altijd mogelijk. Met het mes op tafel spelen
wordt niet geaccepteerd, het gaat echt om de gezelligheid.
De prijs van een kopje koffie/thee met koekje is € 1.00 / € 0.75

BILJARTEN
In zorgcentrum Kulenburg staat een biljart waar de bewoners
weinig tot geen gebruik van maken. In overleg met Jacqueline
Ansems, medewerker Kulenburg, zouden niet-bewoners daar
ook gebruik van mogen maken. Geïnteresseerden kunnen
zich hiervoor opgeven bij Riet van Hazendonk, tel 515001

BELASTINGVRIJ SCHENKEN VOOR DE EIGEN WONING
Vanaf volgend jaar kan er weer 100.000 euro belastingvrij worden geschonken
voor de eigen woning. Dit geld moet door de begunstigde in de eigen woning
worden geïnvesteerd. Er zijn wel wat veranderingen aan deze
belastingvrijstelling ten opzichte van 2014. Zo moet de begunstigde van de
schenking in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar vallen. Ook kunt u, als u al een
eigenwoningschenking hebt gedaan in het verleden, in sommige gevallen nog
geld bijschenken. Deze schenkingsvrijstelling biedt meer mogelijkheden dan u op
het eerste gezicht zou denken! In sommige gevallen kunt u niet tot 2017
wachten en moet u dit jaar nog in actie komen.
Meer weten over de mogelijkheden? Bespreek dit met de Netwerknotaris.
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5

TERUGBLIK THEMAMIDDAG (DIGIMIDDAG) KBO, PCOB EN SENIOREN
COLLECTIEF VAN 6 OKTOBER 2016.
Iets meer dan 50 personen waren aanwezig toen Bert Reintjes de aftrap gaf voor
de themamiddag 2016 van de gezamenlijke ouderenorganisaties in Culemborg.
Een werkgroep koos voor een opzet van vergelijking oud en nieuw om het
belang van deze ontwikkeling aan te geven. Ook als ouderen kun je niet meer om
de digitalisering van de maatschappij heen. We kunnen de afschaffing van de
blauwe enveloppe nog wel even tegenhouden maar wat we ook doen HET GAAT
DOOR. Wil je meedoen (participeren heet dat in jargon, dan moet je bij blijven.
Tim van Wijngaarden, één van de inleiders deze middag gaf in woord en beeld
typische en rake vergelijkingen. Vaak ook nog doorspekt met een flinke dosis
humor.
Na de pauze kwam Herman Wevers aan het woord. Hij verzorgt in het dagelijks
leven voor Bibliotheek en Volksuniversiteit Culemborg computercursussen.
Inhoudelijk een digitale handreiking naar de Overheid, DigiD, gebruik, zoeken en
vinden van internet verkeer via Google. Een leerzame middag met als
boodschap: GA AAN DE SLAG, in uw eigen belang!!
Piet Luites.

HUURDERS KLEURRIJK WONEN en GOUDPUNTENPASJE
Huurders van Kleurrijk Wonen hebben een
goudpunten pasje. Hiermee kunnen zij, als ze
hierop voldoende saldo hebben, bij diverse
ondernemers betalen. Bewoners van de Gandhi
en Maartin Luther King (55+) kunnen ook een
strippenkaart voor de Flatexpress kopen bij de
gastvrouwen van zorgcentrum Kulenburg en verpleeghuis Beatrix.
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STEUNPROJECT MUSEUM/ ELISABETHWEESHUIS
Een financiële ondersteuning voor het Museum is gerealiseerd door een nieuw
mooi wijnproject onder de titel:
Vrouwe Elisabeth en Anthonis van Lalaing zijn weer terug in Culemborg!
In een unieke samenwerking tussen de “Vrienden”, Drankenspecialist Van Rooij
en Bouvigne wijnimport zijn een tweetal wijnen geselecteerd die onder eigen
zogenaamd privat label verkocht kunnen worden. Dank zij de gratis inzet van
dhr. Hans Bassa, ook Vriend van het museum, is een prachtig etiket voor beiden
wijnen ontworpen. Het unieke van het project schuilt niet alleen in de etiketten,
maar ook in de samenwerking. Het project vraagt noch van de “Vrienden”, noch
van het Museum investeringen waardoor men ook geen financiële risico’s loopt.
De wijnen “Vrouwe Elisabeth” en “Heer Anthonis” zijn met zorg geselecteerd en
voor een breed publiek bedoeld.








De rode “Vrouwe Elisabeth”: Een volle, elegant drinkende rode wijn uit
Cruzy, een klein wijndorp gelegen ten westen van Béziers. Heerlijk soepel
zachtdrinkend rood voor alledag.
De witte “Vrouwe Elisabeth”: Deze witte wijn is gemaakt in het witte
wijngebied bij uitstek; de Gascogne. Een wijn als een frisgroene appel met
een licht exotisch bouquet.
De rosé “Vrouwe Elisabeth”: Fris en zomerse rosé, zachtdroog met die
lekkere lichtfruitige ondertoon. Een snoepje in uw glas met een verleidelijk
bouquet, vol framboos en rode bessen. De milde afdronk maakt hem
onweerstaanbaar!
De rode “Heer Anthonis”: Heerlijk volrijp zuidfranse wijn met een toets van
fijn kruid en een zalvende druivige afdronk. Een heerlijke wijn met elegante
diepgang.
De witte “Heer Anthonis”: Een frisgroen fruitige en tegelijk mollige wijn met
een verrassende blend die blijft boeien.

Deze exclusieve museumwijnen zijn te koop bij Drankenspecialist Van Rooij aan
het Chopinplein (in de winkel en webwinkel) en in het Elisabeth Weeshuis
Museum in de Herenstraat. Ze worden ook geschonken in het Weescafé. Met de
aankoop van deze wijn steunt de koper het Elisabeth Weeshuis Museum en
heeft bovendien een prachtig, exclusief en origineel Culemborgs cadeau voor
zichzelf of om weg te geven of om bijvoorbeeld een kerstpakket te verrijken!
DE KIJKER DECEMBER 2016/JANUARI 2017
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken.
Enkele weken geleden keerden mijn vriendin en ik terug in het verpleeghuis
waar zij woont. Het was al tien over vijf en de verzorgster serveerde de
avondmaaltijd al. Sommige huisgenoten hebben de tosti’s al op de borden
liggen. Het ruikt lekker, je zou er honger van krijgen. Ik neem afscheid en op weg
naar de uitgang zie ik door de ramen de grote ruimte die, dacht ik, het plein
wordt genoemd. Er staan tafels en stoelen, een paar aparte zitjes en wat
winkeltjes. Dit alles om het de bewoners naar hun zin te maken. Ook is er een
piano waar een man bij staat. Gezien het tijdstip denk ik dat het iemand is die
het instrument misschien komt stemmen. Als ik in de ruimte zelf kom, hoor ik
pianospel. Verrast luister ik; er wordt een concert gegeven, niks pianostemmen.
De muziek klinkt prachtig. Klassiek! Mozart! Ik blijf staan luisteren en ik zie een
oude dame aan een tafel vlak bij de pianist zitten. Elke keer als er een nieuw stuk
komt, buigt hij zich licht naar de dame en het lijkt alsof hij zegt: “Weet je dit
nog?” en hij speelt dan: “Als de dag van toen”.
De titel alleen al is veelzeggend genoeg. Jammer dat mijn vriendin dit niet kan
horen. Zij houdt ook zo van deze muziek. Haar ophalen? Nee, ze zit te eten, dat
zorgt maar voor onrust. Trouwens, dit lijkt een privéconcert, we zouden maar
storen. Ik moet eigenlijk naar huis, maar ik kan het niet laten en blijf bij de
uitgang staan luisteren. Al spelend gaat het ene stuk in het andere over: “I had a
dream”, is dat niet van Abba? Dan komt er iets van Grieg. Ook dat raakt me.
Maar wat mij het meest treft, is de liefdevolle verstandhouding tussen die twee
mensen: de pianist die de melodieën kiest, ze als een ketting aaneenrijgt en de
dame die er zo van geniet. Dat is goed te zien want ze zingt onhoorbaar en ze
wiegt met haar hoofd mee op de maat. Dit heb ik hier nog nooit gehoord. Ik vind
het prachtig.
Vaak ga ik na een bezoek aan mijn vriendin wat gedeprimeerd naar huis, je zult
daar maar je dagen moeten slijten. Maar na dit concert voor de dame aan die
tafel, voelde ik me heel anders en zacht zingend fiets ik naar huis. Er is niet veel
voor nodig om iemand een gelukkig moment te bezorgen. Dat bracht mij op het
volgende idee: Als er in Culemborg mensen zijn die een instrument bespelen,
weinig tijd hebben maar wel wat vrijwilligerswerk willen doen, is dit een
gelegenheid om bij toerbeurt elke week een half uurtje een klein concert geven
met licht klassieke muziek die juist voor mensen met dementie heel rustgevend
kan zijn en waar je een blij gevoel van krijgt.
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Dat laatste geldt niet alleen voor de bewoners, maar ook voor bezoekers,
verzorgenden en andere vrijwilligers. Helaas bespeel ik geen instrument anders
was ik de eerste die me zou aanbieden. Zou dat te realiseren zijn? Voor al
diegenen die niet van harde commerciële muziek houden en die het liefst
weglopen, als ze zouden kunnen, bij keiharde muziek?
Overleg met de heer Krist van Beatrix verpleeghuis leert ons, dat elk initiatief
welkom is. Wie neemt het initiatief na bovenstaande suggestie? Voor de goede
orde zij nog vermeld dat elke woensdagochtend van 10.30 – 11.30 uur een
Klassiek uurtje “Beethoven” in het Beatrix verpleeghuis wordt georganiseerd. Dit
uurtje is niet alleen voor bewoners van de Beatrix, ook andere geïnteresseerden
zijn welkom.

DE WITTE SCHUUR OP DE PRIJSSEWEG nr. 16
Theeschenkerij, winkel, atelier en keuken
De Witte Schuur is een zorgboerderij. Een plek voor
dagbesteding voor kinderen en volwassenen met
een beperking. In de rustige omgeving van de Witte
Schuur worden ze aangesproken op hun
mogelijkheden en zo leveren ze allemaal een
bijdrage aan de boerderij. Ze krijgen het gevoel er
weer bij te horen en genieten van ruimte en
regelmaat van het agrarisch werk. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen
van de schapen in de schapenfokkerij of het onderhouden van de groentetuin.
Ook is er een atelier waar kunstvoorwerpen en woonaccessoires worden
gemaakt. In de keuken wordt vooral heel veel gebakken: de koeken en taarten
worden in verschillende cafés in Culemborg geserveerd. In de winkel verkopen
ze naast groente en fruit uit eigen tuin ook streekproducten zoals jam, meel van
de molen, appelsap en zelfgemaakte appelmoes en de inmiddels beroemde
zelfgemaakte advocaat! Je kunt hier zelfbeschilderde serviezen, schilderijen en
andere kunstige voorwerpen kopen. De Theeschenkerij is helemaal nieuw. Op
het heerlijke terras achter de winkel heb je een prachtig uitzicht op de weilanden
richting Culemborg. De medewerkers van de Witte Schuur serveren koffie, thee
en sap met zelfgemaakte taart of koek. Een ideale tussenstop tijdens een
wandeling of een fietstocht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 -16:00 en op zaterdag van 11:00
-16:00. Telefoon 06-54 935 263
DE KIJKER DECEMBER 2016/JANUARI 2017
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OTHERWISE CHRISTMASWISE KERSTCONCERT
Op zondag 18 december 2016 vindt het
kerstconcert “OtherWise ChristmasWise” plaats
in De Gelderlandfabriek in Culemborg (bij NSstation).
Vrouwenkoor OtherWise uit Culemborg zal dan
in samenwerking met diverse muzikanten van
Kunst Educatie Culemborg (KEC) een gevarieerd
kerstprogramma uitvoeren. OtherWise zingt onder meer een aantal
(kerst)nummers uit het brede repertoire, zoals ‘Christmas shopping blues’, ‘Mary
did you know’, ‘Blow blow thou winterwind’ en ‘Halleluja’.
In de vroege middag is er een speciaal voor Culemborgse vrijwilligers (via het
VIP) en voor mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij het Senioren
Collectief (de SSCC) een kort theeconcert. Later op de middag vindt nog een
tweede concert plaats dat bedoeld is voor algemeen publiek en een hogere
toegangsprijs kent.
OtherWise nodigt u graag uit voor dit speciale theeconcert. Het vindt plaats van
12:45-14:00. De inloop is vanaf 12:15. Wij ontvangen u bij binnenkomst met een
kopje koffie of thee en iets lekkers. Na afloop is er eventueel de mogelijkheid op
eigen gelegenheid en kosten nog na te praten in het restaurant “Una Volta”, dat
in de Gelderlandfabriek is gevestigd. Een leuke wijze om met elkaar de
kerstperiode in te luiden.
De kosten voor het theeconcert zijn € 3.50 p.p., inclusief de consumptie .
U kunt de kaarten bestellen (tot uiterlijk 10 december) op twee manieren:
1. Via email: info@vrouwenkoorotherwise.nl o.v.v. uw naam,
telefoonnummer en het aantal kaarten. U ontvangt een bevestiging.
2. Via telefoonnummer: 0345-533131 (mw. Ria Nelissen). Zij is bereikbaar op
maandag, dinsdag en woensdag van 16.00-17.00 uur.
Het totaalbedrag voor de kaarten dient u voorafgaand aan het
concert over te maken op het banknummer van OtherWise:
NL87 RABO 0312 5379 21 Graag uw naam ook vermelden
zodat uw betaling kan worden geregistreerd. Uw kaarten
liggen klaar bij binnenkomst in De Gelderlandfabriek. Met dank aan de sponsor
Cultuurfonds Culemborg.

Graag tot ziens op 18 december!
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NIEUWSBERICHT 20-09-2016:
KABINET VERLAAGT EIGEN BIJDRAGE WMO
De eigen bijdrage in de Wmo wordt lager in 2017. Huishoudens
in de eigen bijdrage-regeling van de Wmo (circa 290 duizend
huishoudens), gaan er allemaal op vooruit. Alleenverdieners met
een chronisch zieke partner merken er het meeste van. Staatssecretaris Martin
van Rijn (VWS) en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) hebben dit aan de
Tweede Kamer geschreven. Het kabinet trekt hier 50 miljoen euro voor uit.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): "Het is mooi dat we voor kwetsbare
mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om
hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland.”
Voor ouderen heeft het kabinet gerichte maatregelen om in 2017 hun
koopkracht te verbeteren, via de ouderenkorting, de zorgtoeslag en de
huurtoeslag. Daar bovenop gaan ouderen die gebruik maken van Wmo-zorg er
ook op vooruit door deze verlaging van de eigen bijdrage.

NIEUWSBERICHT 26-10-2016:
VERPLEEGHUISZORG, ONDERSTEUNING THUIS EN WIJKVERPLEGING
CENTRAAL IN NIEUWE SAMENWERKING NEDERLAND EN CHINA
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en zijn Chinese collega, vice-minister Gao
Xiaobing (Civil Affairs), hebben een 3-jarige overeenkomst getekend om samen
te werken op het terrein van ouderenzorg. China zoekt naar nieuwe
mogelijkheden om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor het snel toenemende
aantal Chinese ouderen en kijkt met belangstelling naar de goede kennis en
ervaring uit Nederland.
Van Rijn: "Nederland heeft minder inwoners dan Beijing. Dus de schaal waarover
we praten is totaal iets anders. Maar de uitdagingen waarvoor we staan kunnen
we toch goed vergelijken. En daarin gaan we nu meer samen optrekken en van
elkaar leren. China is erg geïnteresseerd in ons hele systeem van ondersteuning
en begeleiding thuis, wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Wij kunnen iets leren
van de sterke rol die familie en de lokale gemeenschap spelen in de Chinese zorg
voor ouderen."
Chinese en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen op
basis van de nieuwe overeenkomst samenwerken, kennis uitwisselen, opleiding
en training organiseren en beleid ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
verpleeghuiszorg en thuiszorg en wijkverpleging voor ouderen die thuis blijven
wonen. In de samenwerking zal ook speciale aandacht zijn voor innovatie van
gezondheidszorg en e-health.
DE KIJKER DECEMBER 2016/JANUARI 2017
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RIJBEWIJSKEURING 75+
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 02 en 16 november, 07 en 21
december, 04 en 18 januari, 01 en 15 februari en 01 en 15 maart.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10:00 ‘s morgens.
AANVRAGEN: U wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071-5728434.
De keuringskosten voor het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor leden van een
ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. De keuringskosten voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00.
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: met ingang van 13 april jl. kunt u op de dag van de
keuring een gezondheidsverklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet
invullen. U kunt het formulier namelijk niet meer op het gemeentehuis
verkrijgen. U dient daarvoor € 35,00 te betalen.
MEEBRENGEN:
Voor de keuring dient u mee te brengen:
1. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk
gratis af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.
Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039

TOP THEATER IN FRANSCHE SCHOOL
 Maandag 12 december: Farce Majeur
Dat is uit het leven gegrepen. Onder de titel 'Dat is uit het leven gegrepen' blikt
Henk van der Horst terug op de legendarische televisieprogramma’s 'Farce
Majeure' en 'Showroom'. De meest gedenkwaardige, grappigste en mooiste
momenten uit deze televisieprogramma’s.
 Maandag 9 januari: Film Boychoir
De 11-jarige Stett beland op een muzikaal jongensinternaat in New Jersey, nadat
hij zijn alleenstaande moeder verliest. Daar belandt hij in een strijd tussen zijn
eigen wil en die van zijn gemotiveerde en kritische koorleider. Die herkent echter
een uniek talent in Stett en drijft hem tot het uiterste van zijn muzikale kunnen.
Een talent is geboren…
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AGENDA
SSCC
DECEMBER 2016 / JANUARI 2017
Za. 03 dec. Wandelen vanaf De Raaf 2

10:00

Wo. 07 dec. Rijbewijskeuring, zie pag. 12
Za. 10 dec. Repair Café, Dahliastraat 30 (Kersteditie)

12:00 – 16:00

Ma. 12 dec. TOP programma Fransche School, zie pag. 12

14:00

Za. 17 dec. Wandelen vanaf De Raaf 2

10:00

Zo.18 dec.

12:45 – 14:00

Kerstconcert Otherwise, zie pag. 10

Wo. 21 dec. Rijbewijskeuring, zie pag. 12
Za. 24 dec. Levende Kerststal op de Kinderboerderij

17:00 – 19:30

Za. 07 jan.

Wandelen vanaf De Raaf 2

10:00

Ma. 09 jan.

TOP programma Fransche School, zie pag. 12

14:00

Za. 21 jan. Wandelen vanaf De Raaf 2

10:00

Zo. 02 okt. Rondleiding Elisabeth Weeshuismuseum

14:00

DANK…. DANK…
Beste mensen, ik wil de reizigers van de dagtocht van woensdag 31 augustus
hartelijk danken voor de aandacht en hulp die ik ondervond. Ik vond het fijn dat
Thea Meulemans ‘s avonds in het ziekenhuis de kaart met de “Nachtwacht”
bracht met jullie namen en goede wensen er op. Ook dank aan de voorzitter mw.
Hennie Smit en mw. Virginie Vermeulen voor hun belangstelling. Het gaat goed
met mij, door therapie en oefeningen kan ik steeds meer zelf doen.
Een hartelijke dankbare groet, Wil te Stroete

PRETTIGE KERSTDAGEN en EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
wensen we alle lezers van DE KIJKER van harte toe. Veel goeds, vooral
gezondheid, in het nieuwe jaar 2017!!!

DE KIJKER DECEMBER 2016/JANUARI 2017
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AGENDA
DATUM

BEATRIXSTRAAT 20
ACTIVITEIT

Vr.
Do.
Vr.
Ma.
Wo.

02 dec.
08 dec.
16 dec.
19 dec.
21 dec.

Vr.
Vr.
Vr.
Vr.
Do.

30 dec.
6 jan.
13 jan.
20 jan.
26 jan.

Vr.
Vr.

27 jan.
27 jan.

TIJDSTIP

DECEMBER 2016 en JANUARI 2017
Verkoop Vincken Mode. Op het Plein
Kerstmarkt. Op het Plein
Beauty-ochtend op het Plein €2,50 / €3,50
Kerstconcert. Mannenkoor O.B.K. Gratis
Kerstconcert door “ De Vrolijke Noot”.
Op het Plein. Gratis
OliebollenBINGO. Kaarten €2,50 / €3,50
Live accordeonmuziek op Het Plein
Spelmiddag op Het Plein. Gratis
Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis
Mannenavond, Kosten €2,50 / €3,50
Locatie: Bioscoop
Beautyochtend op Het Plein. Kosten €2,50
Spelmiddag op Het Plein. Gratis

14:00-16:00
10:00-16:00
10:00-12:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
19:00-21:00
10:00-12:00
14:00-16:00

Elke maandag: Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00
Info: mw. Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of mw. Ria Spronk, tel. 513292
Elke woensdag: DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00
Elke woensdag: Schilder- en tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contactpersoon: mw. Marthie Reverda
Elke woensdag: Klassiek uurtje “Beethoven” 10:30-11:30

Voor verdere en nadere informatie raadpleegt
men de affiches en aankondigingen.
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
(contactpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel. 471000)
Maandag
09:00 –12:00
09:30 –10:30
10:00 –12:00
18:00 –23:00
19:30 –21:30
Dinsdag
09:00 –12:00
13:30 –16:00
19.30 –22:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Yoga 55+ (docente mw. Marianne Lobberegt)
DIS: computerhulp pas weer vanaf 5 september
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent dhr. Ruud van Nunen
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Sjoelen
Zangkoor onder begeleiding van mw. Aniecke van Delft
Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren

Woensdag
09:00 –12:00
10:00 –11:00
13:30 –17:00
18:00 –23:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Zumba
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Donderdag
09:00 –12.00
13:00 –17:00
13:30 –16:00
18:00 –23:00
19:15 –21:30

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal

Vrijdag
09:00 –12:00
09:00 –09:45
10:00 –12:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen.
(docente mw. Inek Terstappen, begeleiding om de week)

Zaterdag
10:00 –12:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting

Zondag
10:30 –12:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting

Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00
DE KIJKER DECEMBER 2016/JANUARI 2017
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COLOFON
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG

Adres secretariaat:
- post: Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg
- e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com
K.v.K. 64893847
Bank: NL58ABO 0308 6178 00
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl
BESTUUR

Voorzitter
Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Mw. H. (Hennie) Smidt
henniesmidt@versatel.nl
Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secretariaat@gmail.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirksonidus@ziggo.nl
Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema.nl

515013
514879
753039
518935
520664

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN

Redactie De Kijker

Dhr. G.J.M. (Bert) Reintjes
gjmreintjes@gmail.com
Distributie De Kijker Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Rijbewijskeuring
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Dagreizen
Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeulen@hotmail.com
“Klaartjes”-reizen
Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo.nl
Belastinginvulservice Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaard@hotmail.com

532866
753039
753039
0639142217
515001
513955

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:
NL58RABO 0308617800 t.n.v. SSCC te Culemborg
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