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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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VAN HET BESTUUR
Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen dat, na overleg met de lokale
afdelingen van de ouderenbonden KBO en PCOB, beide organisaties een
bestuurslid voor het Collectief hebben voorgedragen. Na een kennismakingsgesprek is duidelijk dat de heer Jan Pieters van de KBO en de heer Hans Dirkse
van de PCOB een waardevolle aanvulling zijn voor het bestuur van de Stichting
Senioren Collectief Culemborg. Met deze beide heren bestaat het bestuur thans
uit 5 personen. In de praktijk zal worden nagegaan of het bestuur hiermede
voltallig is of dat er nog een verdere uitbreiding noodzakelijk zal moeten zijn om
de continuïteit van de Stichting te kunnen blijven waarborgen.
Enige tijd geleden werden wij benaderd door de preventie medewerkster van de
GGD en een specialiste “Risico´s en Veiligheid” van de Brandweer, beiden van de
regio Gelderland Zuid.
Inmiddels hebben wij met beide dames een gesprek gehad. Uit dit gesprek is
gebleken dat brandincidenten met als gevolg ernstige letsels bij ouderen steeds
meer voor komen. De oorzaak wordt gezocht in het langer thuis wonen van
ouderen, maar ook in het feit dat meubilair en kleding steeds meer brandbare
stoffen bevatten. Beide organisaties willen daarom voorlichting geven aan
ouderen en hebben daarom Senioren Collectief om medewerking gevraagd. Het
was een zeer constructief gesprek. Allerlei veiligheidsaspecten kwamen naar
voren. Niet alleen brandveiligheid, maar ook veiligheid in huis en de buurt.
Tevens is er gesproken over hoe te handelen bij acute gezondheidssituaties en
wanneer bijvoorbeeld 112 moet worden gebeld. We zijn uit elkaar gegaan met
de afspraak dat de dames van de Brandweer en de GGD met een voorstel komen
voor een voorlichtingsplan voor senioren van Culemborg over “veiligheid en hoe
te handelen bij een noodsituatie”. Wij houden u op de hoogte.
Bezoek ook eens onze website: www.seniorencollectiefculemborg.nl
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THEMA BIJEENKOMST DIGITALE SAMENLEVING OP 6 OKTOBER 2016
Steeds meer informatie over diensten en producten worden digitaal aangeboden. Een toegankelijke maatschappij voor senioren vraagt veel om mee te
kunnen blijven doen. Hebt u wel of geen computer, laptop, I-pad of tablet,
smartphone of E-reader dan is deze middag de moeite waard om te bezoeken.
Want veel is veranderd zoals de post, betalingen, telefoon, belasting, boeken
lezen, openbaar vervoer, contacten onderhouden, producten kopen, de zorg en
de overheid.
Ook al weet u weinig van deze ontwikkelingen, u gaat met méér kennis hierover
naar huis. Zet daarom deze datum alvast in uw agenda. U zult er geen spijt van
krijgen.
De ouderenbonden PCOB, KBO en Senioren Collectief

WANDELCONCERT PIETER AAFJES
Datum: 3 juli 2016
Tijd: 16:00-17:00u
3 juli 2016 – Barbaraconcert Groot Orkest
Op zondag 3 juli geeft het Groot Orkest van Pieter Aafjes een Barbaraconcert
tijdens het Barbara-Festival, georganiseerd door Stichting De Roos van
Culemborg. Tijdens dit wandelconcert kan er kosteloos de Grote- en of Barbarakerk binnengelopen worden en geluisterd worden naar een afwisselend
programma. Muziekstukken die o.a. gespeeld worden zijn El Caminio Real, Entry
march of the Boyars en Nabucco.
Locatie: grote en/of Barbarakerk (Entree is gratis)
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WERELDDANSGROEP VOOR 55- PLUSSERS “BALANS”
Werelddansgroep voor 55+-plussers 'Balans' begint
iedere week goed: op maandagochtend wordt er in
een gezellige sfeer en in een mooie ruimte van de
Volksuniversiteit West-Betuwe een gevarieerd
programma van internationale folkloredansen
aangeleerd en doorgedanst door een gezellige groep
dansers onder leiding van docente Willemieke van
Rooij. De dansochtend wordt onderbroken door een ruime koffiepauze, die
benut wordt om allerlei wetenswaardigheden uit te wisselen en geanimeerde
gesprekken te voeren.
De Werelddans heeft haar wortels in de folkloristische dansen van de
verschillende landen in diverse werelddelen, maar is in haar recreatievorm
aangepast aan de moderne tijd. In de lessen, georganiseerd door de Vu WestBetuwe, worden zowel tamelijk recent ontstane dansen, als (soms eeuwen-)
oude dansen aangeleerd en uitgevoerd. Er wordt gedanst in verschillende
opstellingen: soms in een kring, dan weer in een opstelling zoals in het verleden
aan de adellijke hoven werd gedanst, vaak ook in 2-tallen of individueel en los in
de ruimte. Het repertoire varieert van gezellige country line en Amerikaanse
squaredansen tot vrolijk en swingend Zuid-Amerikaans, van introvert Armeens
tot ongecompliceerd West-Europees, van zachte en melancholische Balkandans
tot expressief en uitbundig Joods-Chassidisch. Kortom, het is een zeer
gevarieerde dansvorm. De dansgroep kan nog wat nieuwe leden gebruiken. uit
onderzoek is gebleken dat dansen voor de ouder wordende mens een heel
goede manier is om zowel lichamelijk als geestelijk in conditie te blijven. Dansen
doet namelijk enerzijds een beroep op uithoudingsvermogen en spierkracht,
maar anderzijds ook op het geheugen en coördinatievermogen. En de
gezelligheid van het hebben van sociale contacten draagt daar natuurlijk ook aan
bij. De groep bestaat op dit moment alleen uit vrouwen, maar mannen zijn
vanzelfsprekend ook van harte welkom.
VOELT U ZICH AANGESPROKEN?
KOM GERUST EEN KEER KIJKEN OF (GRATIS) MEEDANSEN.
Het cursusjaar loopt t/m 20 juni, we starten weer op 5 september. De lessen
vinden iedere maandagochtend van 9:30-12:00 plaats in ”het Atelier” in het
Elisabeth Museum in de Herenstraat 29, Culemborg. Informatie is ook te vinden
op de site van de VU West-Betuwe.
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DAGTOCHT NACHTWACHT DALFSEN
EN
BAKKERIJ- EN IJSMUSEUM HELLENDOORN, WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Om 08.30 uur vertrekken we vanaf de garage
van Streef en via een ophaalroute gaan we op
weg naar Garderen.
Bij restaurant “Zondag” gebruiken we tussen
ca. 10:00 en 10:45u de koffie met gebak.
Daarna rijden we naar Dalfsen waar we van ca.
11:30u tot 14:30u zullen verblijven.
Bij restaurant “Madrid” krijgen we eerst uitleg
over het unieke schilderij “De Nachtwacht”. In
dit restaurant gebruiken we ook een 3-gangen
diner. Van 15:00 tot 16:30 zijn we in het
“Bakkerij- en IJsmuseum” in Hellendoorn te
gast. We krijgen daar een rondleiding en een
boeiende demonstratie. Om ca. 18:30 zijn we
weer terug in Culemborg.
De prijs voor deze dag bedraagt €42 per persoon. Dit is inclusief buskosten, 1 x
koffie en gebak, uitleg over De Nachtwacht, het 3-gangendiner, entree en
rondleiding in het Bakkerij- en IJsmuseum.
Het aanmeldingsformulier (zie pag. 9) kunt u inleveren vóór 21 augustus bij
Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl
Betaling graag ook vóór 21 augustus op rekening NL58RABO 0308617800 t.n.v.
SSCC Culemborg.
Deze reis wordt gesponsord door BLADT CHARITY
Vul hier de opstapplaats in voor uzelf:
1
2
3
4
5
6

O
O
O
O
O
O

08.30 uur
08.35 uur
08.40 uur
08.45 uur
08.50 uur
08.55 uur
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Garage Streef
Betsy Perkweg/Roosje Vos
Van Reesweg/Vianense Poort
Lalainglaan/hoek Dreef
Driestad (bij bushalte)
Marskramer Chopinplein
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken.
Elke dag lees ik in de krant over vluchtelingen. Mensen die huis en haard moeten
verlaten. Niet vrijwillig, maar gedwongen door de omstandigheden in hun land.
Wij, die in 1995 moesten evacueren voor het hoge water, wisten dat wij terug
konden, wisten dat bij terugkomst ons huis er nog zou staan, wisten dat onze
huisraad en kostbare herinneringen er nog waren, maar toch …..
Enkele dagen later waren we weer thuis, weer in onze eigen omgeving. Maar
wat heeft het veel met ons gedaan, we praten er nog steeds over.
Denk je eens in wat dit voor vluchtelingen moet zijn: aankomen in een onbekend
land, geen familie om je heen, niet de taal verstaan of spreken, vreemde
gewoontes, niets meer van je zelf hebben en waarschijnlijk nooit meer terug
kunnen naar je eigen land. Ik moet er niet aan denken dat mij dit ooit zou
overkomen. Dezer dagen vond ik een gedicht dat me heeft aangegrepen en dat
ik ooit heb bewaard. Ik wil het hier met u delen omdat het nog steeds zo
tekenend is voor de hedendaagse vluchtelingen. Een gedicht dat “uit het leven is
gegrepen!”

Vluchtelingen bestaan niet
Maar ik ben geen vluchteling, want ik ben niet gevlucht
Ik ben weggewaaid als een blad van een boom
Er is een verschrikkelijke wind opgestoken.
Een wind vol vuur, terreur en verminking.
En op een dag. Op een dag die ik mij niet meer herinner, ben ik weggewaaid.
Wie zou er uit zichzelf vluchten, wie zou er zonder afscheid nemen
z’n eigen huis, z’n land, z’n eigen familie in de steek laten en dan
ergens aankomen waar je niet welkom bent?
Vluchtelingen zijn nooit welkom, nergens, dat weet iedereen.
Dat heeft de geschiedenis al vaak bewezen. Waarom zou je dan vluchten.
Waarom een langzame dood sterven in een vreemd land als je op de drempel van
je eigen huis ook kunt sterven.
Vluchtelingen bestaan niet, er bestaan alleen weggewaaide mensen,
mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen.
(Uit: Mirad een jongen .. theaterstuk door Ad de Bont)
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INFORMATIE VAN ELK WELZIJN
 VRAAG en AANBOD
ElkWelzijn biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op
hun website kunt u alle informatie over het aanbod (en de vragen) van de
vrijwilligersorganisaties en informele zorgorganisaties in Culemborg vinden.
 TALENTENBANK
Daarnaast biedt de TALENTENBANK mogelijkheden voor vrijwilligers om hun
talenten aan te bieden. Daarmee wordt gelegenheid geboden om antwoorden te
vinden op vragen als:
- Ik zoek een maatje om gezellig mee te gaan wandelen;
- Wie kan mij op gang helpen met het gebruik van mijn nieuwe tablet?
- Is er iemand die mij een handje kan helpen bij het snoeien van de heg?
- Enzovoort, enzovoort…..
Daar staat tegenover dat bijna iedereen ook wel iets te bieden heeft, iets kan
doen voor een ander of ergens heel goed in is. Misschien bent u wel een
keukenprins of keukenprinses of zou u graag een handje helpen bij een zieke
buurvrouw of wijkgenoot.
Als u daar behoefte aan heeft, brengen de wijkcoaches van ElkWelzijn u graag bij
elkaar en helpen u daarbij. Contact met hen opnemen kan via email:
info@elkwelzijn.nl of telefonisch op 0345 515227. Ook kunt u de wijkcoaches
aanspreken als u hen door de wijk ziet lopen.

DIENSTEN ONTVANGEN OF AANBIEDEN ZONDER GELD
(www.letsruilculemborg.nl)
“Ik zou best een keer mijn interieur willen veranderen,
maar ik heb geen geld.” “Ik kan niet zo goed klussen,
maar wel lekkere taarten bakken”.
Bij LETS ruil Culemborg kunt u van alles verhandelen
zonder dat er (veel) geld aan te pas komt. Voor 5 euro per jaar bent u al lid en
daarna kunt u diensten en producten kopen óf aanbieden. Dit kopen en
aanbieden gaat via fictief geld, de zogenaamde “kuiltjes”. Andere voordelen:
door het verenigingskarakter van LETS Ruil kun je nieuwe sociale contacten
opdoen, versterk je de lokale economie, en ruilen is natuurlijk goed voor het
milieu. Voor meer info of lid worden e-mail naar:
letsruilculemborg@gmail.com of bel naar telefoon: 0345-533097
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MUZIEK IN DE MUZIEKTENT IN DE PLANTAGE VAN 14.00-16.00 UUR
Zondag 24 juli: The Dutch Old Timers Jazzband.
Deze jazzband was 50 jaar geleden een
studentenorkest in Amsterdam. De club viel uit
elkaar maar in 2005 werd de band heropgericht. De band bestaat uit 6 leden met samen
zo’n 350 jaar jazz-ervaring.
Zondag 14 augustus: De Thomson Bridge Band
Het repertoire bestaat uit typische Big Band
muziek aangevuld met o.a. muziek uit films en
musicals. De band ontleent haar naam aan de
brug over de Maas bij Grave. De Thompson
brug is een belangrijke verbinding voor de
muzikanten, die aan weerszijden van de Maas
wonen en ook met hun muziek graag willen
verbinden.
Zondag 21 augustus: RSO Luctor et Emer-go +
het Mannenkoor OBK
Het Culemborgse mannenkoor wandelt vanaf
het stadhuis naar het Zocherpark en laat zich
inspireren door de natuur daar. Ze zingen
muziek onder andere uit de bundel "Kun je nog
zingen, zing dan mee" en muziek geïnspireerd door Moeder Natuur in de ruimste
zin van het woord. Verder muziek van Russische, Amerikaanse, Duitse en Engelse
componisten. Uiteraard komt ook het Nederlandse repertoire aan de beurt en
popklassiekers. Het koor zingt vierstemmig.
RSO is een seniorenorkest. Het repertoire is heel breed van onder andere
Dixieland, filmmuziek tot de Golden Hits die door het orkest van James Last
werden gespeeld.
Zaterdag 27 augustus:
(N.B.: dit keer niet op de zondag)
Ouderenfestival met optreden van Ria Valk en Alex West.
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AANMELDINGSFORMULIER
dagtocht Dalfsen/ Hellendoorn, woensdag 31 aug. 2016
Naam

Invullen en inleveren vóór 21 augustus 2016 (zie pagina 5)
Tel.nr.
Nr. opstapRollator
plaats
/rolstoel

dieet

1:
2:
3:
4:
Adres persoon nr.1:
Opmerkingen/ Bijzonderheden:


TER HERINNERING:
80+ MIDDAGREISJES VAN DEUR TOT DEUR
Op het moment van het klaarmaken van deze DE
KIJKER zijn er nog (slechts) enkele plaatsen vrij.
Informeren/opgeven bij Riet van Hazendonk tel.
0345 515001
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

7 juli
12 juli
20 juli
28 juli
2 aug.
10 aug.
18 aug.
25 aug.

Moeke Mooren
Kaasboerderij / kaasmuseum
Streekmuseum Baron van Brakell
Kaasboerderij / kaasmuseum
Moeke Mooren
Lek en Lingeroute
Streekmuseum Baron van Brakell
Lek en Linge Route

Appeltern
Maarsbergen
Ommeren
Maarsbergen
Appeltern
Meerkerk
Ommeren
Meerkerk

Let wel: De 2e keer Lek en LIngeroute is niet op dinsdag 23 augustus (zoals
vermeld stond in de vorige
RIJBEWIJSKEURING
75+ DE KIJKER) maar op donderdag 25 augustus!
DE KIJKER JULI 2016
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WOORDZOEKER

T
O
P
P
M
A
T
S
G
T
N
E
E
O
o AARDAPPELS
o AMARANTH
o BAMI
o BRADEN
o BULGUR
o GEZOET
o GORT
o GROENTEN
o GRUTTEN

A
P
A
S
T
A
S
R
K
T
H
IJ
B
S

G
S
E
E
L
V
O
E
U
C
N
H
W
N

I
O
R
D
E
E
E
R
I
S
A
N
K
E

N
P
R
G
N
B
P
U
E
V
H
O
O
R

E
O
G
T
R
U
Q
P
E
M
T
C
U
T

o HAVER
o IJSCO
o KIP
o KOTELET
o KOUSENBAND
o MACARONI
o NOOT
o NASI
o OMELET

A
O
E
A
H
L
R
R
A
E
N
S
S
E

R
N
D
R
G
G
T
C
L
D
A
IJ
E
L

A
E
U
W
E
U
A
E
N
M
R
B
N
E

N
E
C
E
Z
R
T
N
V
E
A
A
B
M

N
O
P
A
O
N
I
U
Q
L
M
M
A
O

o PASTA
o POON
o PRUT
o QUICHE
o QUINOA
o RIJST
o ROGGE
o RUND
o SNERT

D
I
O
N
E
T
T
U
R
G
A
I
N
O

K
V
I
T
T
E
H
G
A
P
S
D
D
M

o SOEP
o SPAGHETTI
o STAMPPOT
o TAGINE
o TARWE
o VLA
o VLEES
o WIJN

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen van links
naar rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige
letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een spreekwoord.

De oplossing van de woordzoeker uit het juninummer is:
“Aan het werk kent men de meester!”
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“DE HISTORIE VAN DE MEUBELINDUSTRIE”
VERHALEN: ALS HET OM STOELEN GAAT VALT ER VEEL TE VERTELLEN…
Over eenvoudige keukenstoelen die er voor zorgen dat je bij de bovenste
plank van het keukenkastje kunt komen… over pronkerige zetels voor
koningen en machtshebbers. Onze billen rusten op stoelen en dan kunnen
mooie gedachten, en zelfs gedichten ontstaan.
Ja, dit is een feit en niet alleen een verhaal over stoelen, denk eens aan de
“keukentafel/eettafel”. De kinderen zijn er groot aan geworden. Verdriet en
plezier wisselden elkaar af. Het gehele leven heeft zich daar voornamelijk
afgespeeld. Zware gesprekken en olijke verhalen, huilen en lachen. Wie schrijft
ze op, wie verrast ons tijdens de middag van “De historie van de meubelindustrie” op vrijdag 18 november in de Gelderlandfabriek.
Wie laat zijn talent boven komen om een leuk verhaal te schrijven over zijn
stoel, zijn keukentafel of de familiekast die door overlevering in huis is komen
te staan???????
Mail uw verhaal naar henniesmidt@versatel.nl, of stuur het op naar Hennie
Smidt, Vianensestraat 26, 4101 XA Culemborg.

RENOVATIE GELDERLANDFABRIEK
De crowdfunding voor de renovatie van de Gelderlandfabriek is eind mei 2015
succesvol afgesloten. Ruim € 26.000 euro is binnengehaald. Uit de reacties van
de donateurs blijkt volgens de organisatie, dat er een breed draagvlak is voor de
herbestemming van de voormalige meubelfabriek van het merk Gelderland. De oude
meubelfabriek aan het spoor, waar ooit de
bekende Gelderland bank van Jan de Bouvrie
werd gemaakt, is herbestemd naar flexwerkplekken, werkplaatsen en ateliers, een theaterwerkplaats en een restaurant.
Donderdag 26 mei werd de samenwerking
tussen de gemeente Culemborg, de stichting De Gelderland en het Nationaal
Restauratiefonds gevierd. Die samenwerking maakte de herbestemming van de
fabriek mede mogelijk.
DE KIJKER JULI 2016

11

RIJBEWIJSKEURING 75+
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: Woensdagen 3 aug. 7 sept. 5 okt. 2 nov. 2016
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:
een flesje met uw eigen urine,
een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af
te halen bij uw eigen apotheek),
de bril die u draagt tijdens het autorijden,
uw rijbewijs,
uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.
Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039

FOTOPROJECT “POINT OF VIEW” EXPOSEERT!
Een vluchteling en zijn Nederlandse buurvrouw
staan naast elkaar en kijken naar hetzelfde. Maar
wat ze zien is totaal verschillend, gekleurd door
hun eigen ervaringen, geschiedenis en cultuur.

In het fotoproject “Point of View” hebben Culemborgse vluchtelingen en hun
stadsgenoten foto's gemaakt van hun omgeving om deze daarna gezamenlijk
te bespreken. Nu delen ze de verhalen. Ontdek hoe de deelnemers een
thuisgevoel ervaren of hoe zij vertellen over het leven in Nederland.
De expositie is te zien t/m 11 september in het ElisabethWeeshuis.
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AGENDA

SSCC
JULI EN AUGUSTUS 2016

Stadswandeling, vanaf Elisabeth Weeshuis
Za. 02 juli Rondleiding in het oude stadhuis,
Oude Vismarkt 4 (Gratis)
Za. 02, 16
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2
en 30 juli

11:00
14:00
10:00

Zo. 03 juli Barbaraconcert. Zie pag. 03

16:00- 17:00

Wo. 06 juli Rijbewijskeuring

Zie pag. 12

Do. 07 juli

Zie pag. 09

80+ reisje naar Appeltern, Moeke Mooren

Vr. 08 juli “Culemborg Bijvoorbeeld”
t/m
Vele activiteiten op diverse locaties in de
Zo. 10 juli stad (+ op de Lek)

Op diverse
tijden

Di.

Zie pag. 09

12 juli 80+ reisje Maarsbergen, Kaasboerderij

Wo. 13 juli Dagtocht Elburg (De Kijker 4-2016 pag. 09)
Zo. 17 juli

Excursie, vertrek vanaf Fort het Spoel,
Zie DE KIJKER van mei pag. 10

14:00

Wo. 20 juli 80+ reisje naar Ommeren, Streekmuseum

Zie pag. 09

Zo. 24 juli Muziek in de Muziektent

Zie pag. 08

Do. 28 juli 80+ reisje naar Maarsbergen

Zie pag. 09

Di. 02 aug. 80+ reisje naar Appeltern, Moeke Mooren

Zie pag. 09

Zat. 06 aug.

Stadswandeling, vanaf Elisabeth Weeshuis
11:00
Rondleiding oude stadhuis, Oude Vismarkt 4 14:00

Wo.10 aug. 80+ Lek- en Linge route

Zie pag. 09

Do. 18 aug. 80+ reisje naar Ommeren, Streekmuseum

Zie pag. 09

Zo. 21 aug.

Excursie, vertrek vanaf Fort het Spoel,
Zie DE KIJKER nr. 4-2016 op pag. 10

14:00

Do. 25 aug. 80+ reisje Lek- en Linge route

Zie pag. 09

Wo.31 aug. Reisje naar Dalfsen/ Hellendoorn

Zie pag. 05
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AGENDA
JULI EN AUGUSTUS 2016
DATUM

BEATRIXSTRAAT 20

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Vr.

01 juli

Ballroom dansmiddag. Gratis entree

14:00-16:00

Vr.

08 juli

Accordeonmuziek op het Plein. Gratis

14:00-16:00

Ma. 11 juli

Visserskoor op het Plein. Gratis entree

19:00-21:00

Di.

12 juli

Bewegen(thema De Tour de France). Gratis

10:00-12:00

Do.

14 juli

Spelmiddag op het Plein. Gratis

14:00-16:00

Oude Ambachtenmarkt op het Plein. Gratis

14:00-16:00

Wo. 20 juli
Vr.

22 juli

Vr.

29 juli

Do.

04aug.

Di.

09 aug. Sieradenverkoop door Ria Kop op het plein

10:00-16:00

Vr.

12 aug. Spelmiddag op het plein. Gratis

11:00-13:30

Ma. 15 aug. Smartlappenkoor “Wij Durfe”. Gratis

19:00-21:00

Di.

16 aug. Bingo. Kosten 2,50/ 3,50. Op het plein

19:00-21:00

Vr.

19 aug. Accordeonmuziek op het plein. Gratis
Beautyochtend op het Plein. Kosten €4,00
26 aug.
Oud Hollandse spelmiddag op het plein (€ 4,00)

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

Vr.

Live accordeonmuziek op Het Plein
14:00-16:00
Beautyochtend op het Plein. Kosten € 4,00
10:00-11:30
Poffertjes met ijs en fruit op het Plein o.b.v. Radio 14:00-16:00
Nostalgia. Kosten € 4,00
Hollandse muziekmiddag met Ben Teerink. Gratis 14:00-16:00

ELKE WOENSDAG: DIS Computerhulp: 10:00-12:00, weer vanaf 14 september.
ELKE WOENSDAG: Schilder/ tekenclub: vrije inloop: 09:30-11:30.
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen. Begeleiding
is aanwezig. Contactpersoon: mw. Marthie Reverda.
BREI- en HAAKCAFÉ in HUIS VAN DE BUURT
Hou je van breien en/of haken? Of vind je het leuk om dat alsnog te leren? Heb
je uitleg nodig bij een bepaald brei- of haakpatroon? Kom dan op maandag van
9:30-12:00 naar het Brei- en Haakcafé. Mocht je besluiten je bij onze
enthousiaste deelneemsters aan te sluiten, dan ben je niet verplicht om elke
maandagochtend te komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Info: Gerrie Voorhorst,tel.520164 en/of 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 –12:00
13:30 –16:00
19:00 –22:30
19.30 –22:00
Woensdag
09:00 –12:00
13:30 –17:00
18:00 –23:00
Donderdag
09:00 –12.00
13:00 –17:00
15:00 –17:15
18:00 –23:00
19:15 –21:30
Vrijdag
09:00 –12:00
09:00 –09:45
10:00 –12:00
Zaterdag
10:00 –12:00
Zondag
10:30 –12:00

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
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COLOFON
BESTUUR STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG
Voorzitter
Secretaris en
penningmeester
Algemeen bestuurslid
Bankrekeningnummer

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
NL58RABO 0308617800
t.n.v. SSCC Culemborg

515013
514879
06 43825337
753039

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN
De Kijker:
Redactie
De Kijker:
Distributie
Rijbewijskeuring

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

532866
753039
753039
06 39142217
515001
513955

DONATIE: elke organisatie heeft financiële middelen nodig om activiteiten uit te
kunnen voeren, zo ook het Senioren Collectief Culemborg. Ieder van u krijgt De
Kijker gratis thuisbezorgd. U kunt dit waarderen met een kleine donatie (b.v. €
10, 15, 20, hoger altijd welkom uiteraard).
Met uw donatie draagt u daadwerkelijk bij om de doelstellingen van het
collectief te realiseren. U kunt het bedrag overmaken naar:
bankrekening NL58RABO0308617800 t.n.v. Senioren Collectief Culemborg.
Vermeld daarbij in de omschrijving ‘donatie 2016’ en uw e-mailadres.
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