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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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Bijzondere oproep aan hen die in de Culemborgse
meubelindustrie hebben gewerkt of aan hen die zich
hier verwant mee voelen

Senioren Collectief Culemborg (SSCC) wil op 18 november
een ode brengen aan diegenen, die de meubelindustrie in
Culemborg groot hebben gemaakt. Met name aan hen die
er hebben gewerkt. In overleg met “De Gelderlandfabriek”
en in samenwerking met Vennootschap “Voet van Oudheusden” wil Senioren
Collectief Culemborg een middag in “De Gelderlandfabriek” organiseren. Een
middag waar “De historie van de meubelindustrie in Culemborg” centraal staat
en daarbij een stuk historie van Culemborg weer tot leven brengt. Senioren
Collectief Culemborg wil dit graag doen met, door en voor hen, die deze
industrie destijds groot hebben gemaakt en roept daarom iedereen op om, als er
op enigerwijze inbreng kan worden geleverd, dit ook te doen.

Wat bijvoorbeeld:
• Heeft u nog foto´s van een meubelfabriek waar u zelf heeft gewerkt of
foto’s waar u anderszins aan bent gekomen;
• Heeft u nog een meubelstuk staan dat voor 1960 door een Culemborgse
fabriek is gemaakt, dat we tijdens deze middag kunnen/mogen tentoonstellen;
• Kunt u een demonstratie geven in bijvoorbeeld rietvlechten, stoelenmatten,
stofferen of beeldhoudend houtbewerken;
• Kunt u een leuke anekdote vertellen;
• Bent u goed in het bespelen van een muziekinstrument en zou u die middag
muzikaal kunnen en willen omlijsten?
• Heeft u andere ideeën of inbreng waardoor u kunt bijdragen om dit evenement luister bij te zetten?
Wij vragen u met Senioren Collectief Culemborg op pad te gaan om gezamenlijk
de historie van de glorietijd van de Culemborgse meubelindustrie in beeld te
brengen en natuurlijk door vele senioren te laten meebeleven op 18 november
a.s. in “De Gelderlandfabriek”. Het is de bedoeling dat het een interessante en
gezellige middag wordt. Een middag waar bekenden elkaar weer kunnen
ontmoeten en “oude koeien uit de sloot worden gehaald”.
Een middag voor hen die inmiddels de pensioenleeftijd hebben bereikt. Bent u
net zo enthousiast als wij en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, mail dan
naar henniesmidt@versatel.nl of bel gewoon even haar nummer: 0345-515013.
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MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

De gemeente is tegenwoordig verantwoordelijk voor hulp op diverse terreinen
van zorg en ondersteuning. Daartoe werkt zij samen met allerlei welzijns- en
zorginstellingen. Alle Culemborgse organisaties werken samen om deze hulp
toegankelijk en eenvoudiger te maken.
Tevens zijn daartoe 2 wijkteams in Culemborg met daarin teamleden vanuit
verschillende partnerorganisaties. Zij brengen hun kennis en ervaring mee,
bijvoorbeeld op het gebied van wijkverpleging, maatschappelijk werk, jeugdhulp,
wijkgericht werken, ouderen en WMO.
Ondersteuning per telefoon: 0345 477700.

WIJKWERK:

In de wijk Achter de Poort wordt op 4 juni op Schoolhof West van 10.00- 15.00u
een gezellig buurtfeest gehouden met hapjes, drankjes en diverse kraampjes.
Kom gezellig langs!
Tevens wordt een nieuwe activiteit georganiseerd: de BUURTMAALTIJD. Samen
met buurtgenoten kan men genieten van een goedkope, gezonde en lekkere
maaltijd zonder dat je zelf hoeft te koken. Dit is op 15 juni in de Daltonschool.
Vrijwillige koks verzorgen deze maaltijd. Heb je zin om mee te eten of mee te
koken, neem dan contact op met mw. Saskia van Delft: tel. 0646362732 of email: vdelft@casema.nl

OUDERENADVISEUR:

De ouderenadviseur werkt niet alleen voor ouderen die nog zelfstandig wonen
(alleen of met hun partner), maar ook voor de naaste omgeving van ouderen.
Hij/zij kan desgewenst ook optreden als vertrouwenspersoon.
U kunt bij hem/ haar terecht met vragen en/of problemen die samenhangen met
het ouder worden. Denk hierbij aan: uw woonsituatie, mobiliteit/ vervoer, eenzaamheid, financiële ondersteuning, eten koken, het huishouden en vergeetachtigheid. Vragen als: hoe weet ik dat mijn man aan Alzheimer lijdt? Wie helpt
mij met het huishouden als ik na mijn operatie weer thuis kom? Heb ik nog wel
recht op huursubsidie nu ik alleen achtergebleven ben? Tel.: 0345-515227 of email: smooren@elkwelzijn.nl
DE KIJKER JUNI 2016
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BERICHT VAN HET BESTUUR VAN BILJARTCLUB “de Ontmoeting”
In juni 2011 stond er in het blad “DE KIJKER” een
oproep met de aanhef:
“Meld je nu aan” bij voldoende belangstelling
gaat er een biljartclub van start. Het gaat om
biljarten voor je plezier waarbij gezelligheid en
het ontmoeten van
mensen een grote rol spelen.
Kort na de bezorging van het blad kwamen er
veel reacties binnen en konden we van start gaan met, zoals we ons hebben
genoemd: biljartclub “de Ontmoeting”.
Dit is niet alleen de naam van het restaurant in BonVie waar we onze wekelijkse
bijeenkomsten houden, maar ook de verwijzing naar het elkaar in goede sfeer
ontmoeten, waar sterk de nadruk op ligt.
Op de woensdagmiddag zijn we met een grote enthousiaste groep van start
gegaan, maar door de alsmaar toenemende belangstelling zijn daar ook nog de
maandag- en woensdagavond bij gekomen.
Spelvreugde en plezierige onderlinge contacten zijn de belangrijkste pijlers van
de club. Door toepassing van het moyennesysteem spelen we met z’n allen
(hoog en lager spelenden) in één onderlinge competitie.
Tijdens het biljarten komen er diverse onderwerpen ter sprake. Huis-, tuin- en
computerproblemen worden onder elkaar opgelost. Iets wat onze bijeenkomsten dan ook zo bijzonder maakt.
Eind mei hebben we onze 5e competitie afgerond met een feestelijke slotdag, de
winnaars werden gehuldigd en de bijbehorende bekers uitgereikt.
Een compleet competitieoverzicht en meer informatie over onze club vind je op
onze website, google even naar biljartclub “de Ontmoeting”.
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Uit het leven gegrepen …!

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken.
Twaalf uur in de avond. Nog even een glaasje wijn en dan naar bed. De deurbel
gaat. Het blijkt de politie te zijn met de vraag: “Wilt u even naar buiten komen,
want uw auto staat in brand!”. Alles gaat overhoop. Een gevoel van onmacht en
kwaadheid, politie over de vloer, het naar bed gaan is nog ver weg. De volgende
dag is het onrustig, telefoontjes plegen, zaken regelen, al met al veel gedoe. Een
financiële strop, want de auto was - gezien zijn leeftijd - alleen nog WA
verzekerd. Een nacht en een dag met een zwart randje eromheen. De volgende
dag naar Tiel, want ik had beloofd om naar de sponsorloop van kinderen voor
een goed doel te gaan. Met de trein naar Tiel, want een auto had ik nu dus niet
meer. Op de school heerlijke, vrolijke en levenslustige kinderen. In de trein terug
naar Culemborg geniet ik van het uitzicht op de prachtige, in bloei staande
fruitbomen. In het zonnetje lopend naar huis kijken me in het groene gras
schattige madeliefjes (of ook wel meizoentjes genoemd) en paardenbloemen mij
aan alsof ze willen zeggen: “Pluk ons dan!”. Toen ging voor mij de zon weer
schijnen, want ik realiseerde me dat ik de momenten waarvan ik geniet moet
“plukken” en er een gouden randje omheen moet doen. Ik heb de bloemetjes in
het gras laten staan, maar ben wel langs de bloemist gegaan. Heb een mooie bos
bloemen gekocht en heb ze thuis in een vaas gezet met een druppie chloor (om
ze langer te laten staan). Nu enkele dagen later staan ze er nog fris bij en denk ik
weer terug aan de “gouden” momenten, die ik ervoer na de nacht en de dag met
het “zwarte randje”. Het blijkt ook nu weer, dat na
vervelende zaken ook weer goede momenten komen.
Momenten om te koesteren, te plukken, er een gouden
randje omheen te doen en er nog lang van te genieten.

IETS STUK EN VINDT U HET ZONDE OM WEG TE GOOIEN ??

Elke tweede zaterdag van de maand wordt er in de Stadswerkplaats
het Repair- Café gehouden (zie agenda van SSCC op pag. 13)
Enthousiaste vrijwilligers doen hun best om kapotte apparaten te repareren,
zoals lampen, koffiezetters, kleding, fietsen en alles wat nog meer voorbij komt.
De reparatie moet wel eenvoudig uit te
voeren zijn. Tussen 12.00 en 15.30 uur kan
men komen met een kneusje.
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EEN DIAGNOSE DEMENTIE IS NOG STEEDS TABOEGEVOELIG
Overgenomen uit Alzheimer Magazine van december 2015
Mw. Mariette Hofman-de Vos is medewerker Hulp &
Informatie en coördinator bij Alzheimer Nederland.
Zij traint vrijwilligers en voorziet hen van voldoende
deskundigheid op het gebied van dementie om hun
werk te kunnen doen. Daarnaast beantwoordt zij
inhoudelijk vragen die via e-mail, het forum en sociale media bij haar binnenkomen.
De meeste mensen bellen of mailen voor hulp bij een
dilemma, zoals wel of geen opname in een verpleeghuis. Mantelzorgers willen
hun naaste vaak zo lang mogelijk thuis houden. Ze voelen zich schuldig als ze niet
langer voor hun partner of ouder kunnen zorgen. Het voelt als falen. Een ander
dilemma is het (blijven) autorijden. Als autorijden echt niet meer verantwoord is,
hoe krijg je dan iemand met dementie zover dat hij of zij de auto laat staan? Het
is ontzettend moeilijk om iemand die vrijheid en autonomie te ontnemen. Ook
merkt Mariette dat er veel schroom is om naar de huisarts te gaan met het
vermoeden van dementie. Een diagnose DEMENTIE is nog steeds taboegevoelig.
Mensen willen geen stempel. Terwijl het juist goed is om naar de huisarts te
gaan. Een vroege diagnose betekent dat je in een vroeg stadium zorg en ondersteuning kunt regelen en kunt nadenken over eventuele opname: waar zou je
naar toe willen als het zover komt?
Alzheimertelefoon: zeven dagen per week, van ’s morgens 9.00 uur tot avonds
23.00 uur, is er gelegenheid om je verhaal te doen en steun te zoeken bij een van
de vrijwilligers. Zij erkennen hoe zwaar mantelzorgers het kunnen hebben in de
zorg voor iemand met dementie.
Te bereiken via telefoon 0800- 5088 (gratis)
N.B.:
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Alzheimer Nederland zoekt er enthousiaste vrijwilligers bij voor de
Alzheimertelefoon. Bent u ervaringsdeskundige en/of heeft u in uw werk
te maken met dementie? En wilt u graag een luisterend oor bieden en
advies geven over het omgaan met en bij dementie?
Stuur dan een e-mailtje naar Mariette:
m.hofman@alzheimer-nederland.nl
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Op “Stadsmuis Culemborg” kon je al veel informatie vinden over evenementen
in Culemborg. Maar eerdaags gaat deze leuke rubriek zich uitbreiden en wordt
een lifestyle magazine, genaamd LEK Magazine. LEK Magazine informeert en
inspireert over alles wat met Culemborg te maken heeft. Er is veel aandacht voor
Culemborgse ondernemers, maar ook voor cultuur, natuur en recreatie in en
rondom Culemborg.
Je leest hier o.a. verhalen over de mensen in Culemborg, over bedrijven, over
interessante inwoners, recepten van gerechten waar wij graag voor omrijden.
Verhalen over de historie en de natuur in en om de stad. En natuurlijk een
agenda met voorstellingen en evenementen die de volgende weken de moeite
waard zijn. Achtergronden, evenementen, cultuur, geschiedenis en natuur, het
staat er allemaal in.
Een nieuw logo van LekArt
(Men bouwt tevens aan een nieuwe website)
De eerste tweejaarlijkse beeldendekunstmanifestatie in en
om Culemborg van LekArt was in 1990. De Culemborgse
kunstenaar Rop Philippi was een van de initiatiefnemers.
LekArt begon als een kunstroute langs werken van Culemborgse kunstenaars op locaties in de binnenstad en is
uitgegroeid tot een omvangrijk kunstfestival, bekend tot in het buitenland. Om
de twee jaar wordt de stad omgetoverd tot een openluchtmuseum waar zo’n
15.000 mensen op afkomen.
ANNO 2018
In het jaar 2018 (28 tot
30 september) zal er
weer een manifestatie
zijn. Dit wordt een bijzonder jaar. 700 jaar Culemborg!
DE KIJKER JUNI 2016
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UIT IN HET WEEKEND
LOCATIE: WERK AAN HET SPOEL (GOILBERDINGERDIJK 40)
! Zondag 12 juni van 13:00-16:00u
Het KEC orkest & Pieter Aafjes verzorgen een muzikale en beeldende zomervoorstelling. Met o.a. Rapunzel (arr. Appelmonds), Lord of the Rings, Aladdin,
Peer Gynt en Flight of the bumble bee.
Verhalenverteller Eric Borrias smeedt de optredens aaneen tot een sprookjesachtig geheel.
! Zaterdag en Zondag 18 en 19 juni: FORTENFAIR
Op de zaterdag sport en spel en op de zondag snuffelen in de kraampjes (120
deelnemers) met hun bijzondere aanbod van retromeubels, duurzame producten, hippe mode en designsieraden, poëzie-bloemen en verschillende foodtrucks pleinen.
Muzikale omlijsting door zingende troubadours, singer-songwriters, Pieter Aafjes
en Braziliaanse klanken.

STADSWANDELING CULEMBORG:

Op zaterdag 4 juni en op zaterdag 2 juli
Stadswandelingen Culemborg onder leiding van een gids, met zijn middeleeuws
stratenplan en rijke historie, zijn extra de moeite waard.
Enthousiaste stadsgidsen kennen de binnenstad goed en vertellen interessante
verhalen over het prachtige stadhuis, de unieke stadsmuur, de opvallende
synagoge en vele andere historische gebouwen en leuke groene doorkijkjes.
Deze wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. In overleg zijn ook kortere
wandelingen mogelijk.
Vertrek om 11:00u vanaf het voorplein van het museum Elisabeth Weeshuis,
Herenstraat 29.
Nieuw is dit jaar een kort bezoek aan de Grote of Barbarakerk. En omdat het
Elisabeth Weeshuis weer open is, kan ook de weeshuistuin of het drieluik van Jan
Deijs bezocht worden.
N.B.: Stadswandelingen zijn het hele jaar rond, elke dag van de week, op aanvraag mogelijk.

8

DE KIJKER JUNI 2016

TERUGBLIK BIESBOSCH-REISJE VAN 23 APRIL 2016
Met 13 deelnemers en twee
busjes met twee chauffeurs
van Klaartje togen we naar
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw
in Drimmelen voor een boottocht door De Biesbosch. We
kwamen keurig op tijd aan en
via de Bergse Maas voeren we
twee uur lang door de wateren van het Nationaal Park
De Biesbosch. We hadden goede plaatsen aan het raam en werden meteen van
koffie/thee met gebak voorzien.
Om het bestaan van de Biesbosch voor de toekomst veilig te stellen, is dit groene
labyrint in 1994 toegewezen als Nationaal Park.
In de wilgenbossen komen zoogdieren voor zoals reeën, bunzings, vossen,
boommarters, Noorse woelmuizen, hazen en bevers. Verder is de Biesbosch het
domein van de kleine- en de grote zilverreiger, purperreiger, roerdomp,
aalscholver, blauwborst, wielewaal en ijsvogel. De zeearend is sinds 2006 het
hele jaar in het gebied aanwezig, na eeuwenlang te zijn weggeweest. In april jl.
heeft een visarendpaartje, na jaren lang, wel 3 eieren gelegd. Lang niet alle
“bewoners” van dit Nationaal Park lieten zich zien, maar we hebben genoten van
de prachtige natuur.
Met dank aan de sponsoring van Stichting Samen Verder en dank aan de
uitstekende vrijwillige chauffeurs kijken we terug op een fantastische middag.
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RIJBEWIJSKEURING 75+
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: Woensdagen 6 juli, 3 aug., 7 sept. en 5 okt.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur ‘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 gezondheidsverklaring krijgen die u ter plaatse moet invullen. U kunt
deze namelijk niet meer verkrijgen op het gemeentehuis. 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.
6) Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039
MUZIEK IN DE MUZIEKTENT IN DE PLANTAGE
Zondag 12 juni 14.00 uur Judith Jopse en Otherwise
Zondag 24 juli 14.00 uur: The Dutch Old Timers Jazzband
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MIDDAGREISJES VAN DEUR TOT DEUR

• STREEKMUSEUM BARON VAN BRAKELL IN OMMEREN
In dit ontzettend leuke museum, gelegen op het landgoed Den Eng, komt het
verleden van de Betuwe weer tot leven. Sinds dit jaar is hier ook het
boerenwagenmuseum uit Buren ondergebracht. We rijden een aardige route:
heen via Ravenswaaij/Rijswijk langs de Lek en terug over Buren. Door de
entreeprijs van het museum is deze middag wat prijziger.
! Tijd: woensdag 20 juli en donderdag 18 augustus om 13.15 uur
! Kosten: € 12.00, inclusief entree museum en koffie met gebak
• MOEKE MOOREN IN APPELTERN
Deze middag rijden we via Tiel een mooie route naar Appeltern en gebruiken
koffie met gebak op het prachtige terras aan de Maas. Terug rijden we via Zaltbommel.
! Tijd: donderdag 7 juli en dinsdag 2 augustus om 13.15 uur
! Kosten: € 8.00, inclusief koffie met gebak
KAASBOERDERIJ, LANDWINKEL EN KAASMUSEUM DE WEISTAAR IN
MAARSBERGEN
Heen via Eck en Wiel en Amerongen langs de Lek en terug over Leersum en Wijk
bij Duurstede.
! Tijd: dinsdag 12 juli en donderdag 28 juli om 13.15 uur
! Kosten: € 8.00, inclusief koffie met gebak
•

•

LEK- EN LINGEROUTE

Prachtige route: via Hei- en Boeikoop langs lekdijk richting Ameide naar Meerkerk waar we koffie met gebak gebruiken. Daarna rijden wij via de Bazeldijk
richting Arkel, naar Leerdam.
! Tijd: woensdag 10 augustus en donderdag 25 augustus om 13.15 uur
! Kosten: € 8.00, inclusief koffie met gebak
Voor deze 80+ reisjes kunt u zich opgeven bij mw. Riet van Hazendonk. Tel. 0345515001. Circa een week voor vertrek belt zij u op om te vertellen hoe laat u klaar
moet staan om opgehaald te worden.
Betalen kunt u op de middag zelf aan een van de begeleiders.
DE KIJKER JUNI 2016
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AGENDA

JUNI

SSCC

AGENDA STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG
JUNI 2016
Wo. 01 juni
Za. 04 juni
Za. 04 juni
Za .04 juni
Za. 04 juni
Za. 04 juni
Zo. 05 juni
Di. 07 juni

Za. 11 juni
Zo. 12 juni
Wo. 15 juni
Za. 18 juni
Zo. 19 juni
Za. 25 juni
Zo. 26 juni

Rijbewijskeuring
Schaapscheerderfeest
Op kinderboerderij De Heuvel
Stadswandeling vanaf het Elisabeth
Weeshuis Museum
Zie pag. 08
Buurtfeest op Schoolhof West (zie pag. 3)
Wandelen. Vertrek vanaf De Raaf nr. 2
Rondleiding in het oude stadhuis, Oude
Vismarkt 4 (Gratis)
Kofferbakmarkt aan de Costerweg
Met de Museum Plus Bus naar “van Gogh”
Zie pag. 9 v/d DE KIJKER van april nr.3-2016
Deze tocht is gratis, dank zij de BankGiroloterij. Wel dient de luch á € 12,50 te
worden betaald.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Voor informatie/ opgave: Virginie
Vermeulen. Tel 06- 39142217
Repair café. Zomereditie, met kledingruil
In Stadswerkplaats, Dahliastraat 30
Judith Jobse en Otherwise
Muziektent In de Plantage. Toegang gratis
BUURTMAALTIJD in Daltonschool.
Wandelen. Vertrek vanaf De Raaf nr. 2
Excursie aan de Lek.
Zie pag.10 v/d DE KIJKER van mei nr. 4-2016
Midzomernacht festival (entree gratis)
Terrein Concordia, Westersingel 88
Korendag. Op diverse buitenlocaties
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Zie pag. 10
12:00-17:00u
11:00u
10:00-15:00u
10:00u
14:00u
09:00-6:00u
Vertrek 09:00u
vanaf
ElkWelzijn op
de
Meerlaan 25

12:00-16:00u
14:00-16:00u
Zie pag. 03
10:00u
14:00u
19:00-00:00u
11:00-17:00u
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AGENDA
DATUM

BEATRIXSTRAAT 20
ACTIVITEIT

TIJDSTIP

JUNI en JULI
Vr.
Do.
Vr.
Za.
Wo.
Vr.
Vr.
Vr.
Ma.

3 juni
9 juni
10 juni
11 juni
15 juni
17 juni
24 juni
24 juni
27 juni

Di.

28 juni
01 juli
08 juli
11 juli
12 juli
14 juli
20 juli
22 juli
29 juli
29 juli

Vr.
Vr.
Ma.
Di.
Do.
Wo.
Vr.
Vr.
Vr.

Spelmiddag op het Plein. Gratis
Lunchconcert op het Plein. €5,00/€7,50
Live accordeonmuziek op het plein. Gratis
Verkoop Jonker schoenen op het Plein
“De Woelwaters”op het Plein. Gratis
Spelmiddag op het Plein. Gratis
Beautyochtend op het Plein. € 4,00
Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis
Theaterstuk “De kleine Prins”. Op het Plein.
Gratis door opbrengsten uit de Kerstmarkt.
Bingo op het Plein. €2,50/€3,50 per plankje
Ballroom dansmiddag. Gratis entree
Accordeonmuziek op het Plein. Gratis
Visserskoor op het Plein. Gratis entree
Bewegen(thema De Tour de France). Gratis
Spelmiddag op het Plein. Gratis
Oude Ambachtenmarkt op het Plein. Gratis
Accordeonmuziek op het Plein. Gratis
Beautyochtend op het Plein. Kosten € 4,00
Poffertjes met ijs en fruit op het Plein o.b.v.
Radio Nostalgia. Kosten € 4,00

14:00-16:00
11:00-13:30
14:00-16:00
10:00-12:00
19:30-21:00
14:00-16:00
10:00-11:30
14:00-16:00
14:00-16:00
19:30-21:00
14:00-16:00
14:00-16:00
19:00-21:00
10:00-12:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
10:00-11:30
14:00-16:00

Elke woensdag: DIS Computerhulp. Pas weer vanaf 14 september
Elke woensdag: Schilder- tekenclub: vrije inloop: 09:30-11:30
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contact-persoon: mw. Marthie Reverda
Elke maandag: Brei- en haakcafe. Van 9:30-12:00
Voor info: mw. Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of mw. Ria Spronk, tel.
513292
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
(contactpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel. 471000)
Maandag
09:00 –12:00u
09:30 –10:30u
10:00 –12:00u
18:00 –23:00u
19:30 –21:30u
Dinsdag
09:00 –12:00u
13:30 –16:00u
19:00 –22:30u
19.30 –22:00u
Woensdag
09:00 –12:00u
13:30 –17:00u
18:00 –23:00u
Donderdag
09:00 –12.00u
13:00 –17:00u
15:00 –17:15u
18:00 –23:00u
19:15 –21:30u
Vrijdag
09:00 –12:00u
09:00 –09:45u
10:00 –12:00u
Zaterdag
10:00 –12:00u
Zondag
10:30 –12:00u

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Yoga 55+ (docente mw. Marianne Lobberegt)
DIS: computerhulp pas weer vanaf 12 september
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent dhr. Ruud van Nunen
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Sjoelen
Klaverjassen/Jokeren
Zangkoor onder begeleiding van mw. Aniecke van Delft
Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal
Koffie-inloop in De Ontmoeting
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Tekenclub. Eigen materiaal meenemen.
(docente mw. Inek Terstappen, begeleiding om de week)
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Koffie-inloop in De Ontmoeting

Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00
DE KIJKER JUNI 2016
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