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EEN	BEZOEK	AAN	HET	VINCENT	VAN	GOGH	MUSEUM.		
Op	7	 juni	 jl.	 brachten	we	met	de	MUSEUM	PLUS	BUS	een	bezoek	aan	het	Van	
Gogh	 Museum.	 De	 chauffeur	 maakte	 ons	 onderweg	 attent	 op	 allerlei	
bijzonderheden.	Grappig	vond	ik	zijn	verhaal	dat	we	in	vroegere	tijden	nog	naar	
badhuizen	moesten	 en	 dat	 dit	 dikwijls	 niet	 vaker	 dan	 één	 keer	 per	 week	 kon	
gebeuren.	Hij	besefte	kennelijk	niet	dat	hij	een	bus	vol	met	mensen	had	–	veel	
ouder	 dan	 hijzelf	 –	 waarvan	 velen	 dat	 waarschijnlijk	 ooit	 zelf	 aan	 den	 lijve	
hadden	ondervonden.			
In	 Amsterdam	 liepen	we	 vanuit	 de	 ondergrondse	 parkeergarage	 naar	 het	 Van	
Gogh	Museum	 waar	 we	 werden	 opgewacht	 en	 in	 drie	 groepen	 verdeeld.	 We	
kregen	veel	 informatie	over	het	 leven	en	werk	 van	Vincent	 van	Gogh.	 Zo	kwa-
men	we	te	weten	dat	Vincent	geboren	 is	 in	een	gezin	waarvan	de	vader	predi-
kant	was.	Hij	had	nog	drie	zusjes	en	drie	broertjes	waarvan	één	broer	Theo	is,	die	
hem	 in	zijn	verdere	 leven	heel	erg	geholpen	heeft	met	geld	en	goede	raad	om	
zijn	 schilderschap	 gaande	 te	 houden.	 Vincent	 volgde	 meerdere	 scholen	 en	
opleidingen	en	werd,	net	als	zijn	vader,	ook	theoloog.	Maar	na	veel	verschillende	
cursussen,	beroepen	en	het	 lezen	van	werken	van	belangrijke	schrijvers	voelde	
hij	 dat	 het	 kunstenaarschap	 zijn	 roeping	 was.	 Hij	 werd	 geïnspireerd	 door	
schilders	 als	 Rembrandt	 en	 Millet.	 Heel	 belangrijk	 bleek	 Anton	 Mauve,	 een	
aangetrouwde	 neef,	 die	 hem	 veel	 van	 de	 kunst	 van	 het	 schilderen	 heeft	
bijgebracht	 en	 hem	 in	 contact	 bracht	 met	 belangrijke	 schilders	 als	 Mesdag,	
Maris,	 Breitner,	 Israëls.	 Persoonlijk	 werd	 ik	 geroerd	 door	 het	 schilderij	 “Het	
Hooien”	 van	 Leon-Augustin	 Lhermite,	waarin	een	gezin	 zich	bezighoudt	op	het	
land	en	de	oudste	boer	z’n	zeis	aan	het	scherpen	is.	Dit	blijkt	ook	een	belangrijke	
inspiratiebron	voor	Vincent	te	zijn	geweest.		In	het	begin	was	veel	van	zijn	werk	
somber	van	aard,	waarvan	“De	Aardappeleters”	een	markant	voorbeeld	is.	Later,	
toen	hij	 in	de	Provence	woonde,	 kreeg	 zijn	werk	de	 kleurigheid	die	Vincent	 zo	
beroemd	heeft	gemaakt,	zoals	de	vele	schilderijen	met	zonnebloemen.	
Opvallend	 is	 ook	 dat	 hij	 zoveel	 zelfportretten	 heeft	 gemaakt,	 maar	 dat	 kwam	
doordat	 hij	 zelf	 het	 goedkoopste	 model	 was.	 Hij	 leefde	 vooral	 op	 de	 zak	 van	
broer	Theo.	Wij	hoorden	dat	hij	in	zijn	leven	slechts	één	schilderij	heeft	verkocht.	
En	dan	te	weten	dat	zijn	werk	nu	miljoenen	per	schilderij	waard	blijkt	te	zijn.	Het	
kan	 verkeren	 in/na	 het	 leven	 van	 een	 mens.	In	 het	 Museum	 kregen	 we,	 wel-
iswaar	voor	eigen	rekening,	 	een	heerlijke	 lunch	geserveerd.	We	hebben,	gege-
ven	de	beschikbare	tijd,	lang	niet	alles	in	het	museum	kunnen	bewonderen.		
Wellicht	kan	dat	aanleiding	zijn	om	nog	eens	terug	te	keren.			
Hans	du	Chatinier		
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STAATSSECRETARIS	VAN	RIJN	(MINISTERIE	VWS)	OVER	DEMENTIE:	
Staatssecretaris	 Martin	 van	 Rijn	 (VWS)	 is	 met	 partijen	 de	 campagne	 'Samen	
dementievriendelijk'	 gestart.	De	 campagne	 -	waarvoor	 de	 komende	5	 jaar	 tien	
miljoen	euro	beschikbaar	is	-	is	tijdens	de	EU-conferentie	“Living	well	with(out)	
dementia”	 begonnen	 en	 wordt	 uitgevoerd	 door	 Alzheimer	 Nederland	 en	
pensioen	uitvoeringsorganisatie	PGGM	onder	het	Deltaplan	Dementie.	Iedereen	
kan	nu	door	middel	van	een	korte	onlinetraining	dementievriendelijk	worden.	
! Omkijken	naar	mensen	met	dementie	
Van	Rijn:	 'Ik	ben	vandaag	dementievriend	geworden	door	me	te	registreren.	 Ik	
roep	 iedereen	 op	 hetzelfde	 te	 doen.	 Want	 samen	 maken	 we	 Nederland	
dementievriendelijk.	Omkijken	naar	mensen	met	dementie	is	een	zaak	voor	ons	
allemaal.	 In	 Nederland	woont	 70%	 van	 de	mensen	met	 dementie	 thuis.	 Soms	
hebben	ze	even	iemand	nodig	die	doorheeft	wat	er	aan	de	hand	is		en	hen	een	
helpende	hand	toe	steekt.	
! Onderzoek	dementie	
Het	 kabinet	 maakte	 al	 eerder	 bekend	 tot	 en	 met	 2017	 €	 32,5	 miljoen	 te	
investeren	 in	 het	 Deltaplan	 Dementie,	 dat	 onder	 andere	 voorziet	 in	
wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	 de	 dodelijke	 hersenaandoening.	 'Onderzoek	
blijft	nodig	en	dat	blijven	we	ook	na	2017	doen',	aldus	Van	Rijn.	
! Dementie	in	Nederland	
Mensen	leven	gemiddeld	acht	jaar	met	dementie:	zes	jaar	thuis	en	twee	jaar	in	
een	 zorginstelling.	 In	 Nederland	 leven	 naar	 schatting	 260.000	 mensen	 met	
dementie.	Dat	aantal	stijgt	in	het	jaar	2050	tot	400.000,	omdat	Nederland	meer	
ouderen	 krijgt	 die	 bovendien	 steeds	 ouder	 worden.	 Met	 het	 stijgen	 van	 de	
leeftijd	neemt	de	kans	op	dementie	toe.	
	
	
VRIJWILLIGER	GEZOCHT		
Het	 senioren	 collectief	 heeft	 bij	 de	 start	 in	 januari	 2016	 haar	 eigen	 website	
(www.seniorencollectiefculemborg.nl)	 geïntroduceerd.	 Deze	 website	 wordt	
komende	tijd	verder	opgebouwd.	Hiervoor	zoeken	we	een	vrijwilliger	die	er	zin	
in	heeft	om	zijn	of	haar	kennis	en	ervaringen	op	het	gebied	van	websitebouwen	
in	 te	 zetten	 om	 de	 informatief	 gerichte	website	 voor	 ouderen	 verder	 vorm	 te	
geven.	 Bent	 u	 degene	 die	 hier	 aan	 wil	 bijdragen	 of	 kent	 u	 iemand	 die	 dat	
mogelijkerwijs	 kan	 doen,	 neem	 dan	 contact	 op	 met	 het	 secretariaat	 van	 de	
Stichting	via	e-mail	 sscc.secretariaat@gmail.com	of	neem	contact	op	met	Theo	
Hendriksen	mobiel	06-43825337.			
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KORTDUREND	VERBLIJF	IN	ZORGINSTELLING	IN	
BASISPAKKET:	
De	zorg	en	opvang	voor	patiënten	die	om	medische	redenen	tijdelijk	niet	thuis	
kunnen	 wonen,	 het	 zogeheten	 Eerstelijns	 Verblijf,	 wordt	 per	 1	 januari	 2017	
betaald	 uit	 de	 basisverzekering	 van	 de	 Zorgverzekeringswet	 (Zvw).	 Hierdoor	
komt	 er	 meer	 duidelijkheid	 voor	 patiënten	 en	 zorgverleners	 en	 sluit	 de	 zorg	
beter	 aan	 op	 de	 individuele	wensen	 van	 patiënten.	 Dat	 schrijft	minister	 Edith	
Schippers	 ook	 namens	 staatssecretaris	 Martin	 van	 Rijn	 (beiden	 VWS)	 in	 een	
brief	 aan	 de	 Tweede	 Kamer.	 Op	 dit	moment	 geldt	 hiervoor	 nog	 een	 tijdelijke	
subsidieregeling.		
Minister	Schippers:	“Mensen	die	bijvoorbeeld	uit	het	ziekenhuis	komen	en	tijdelijk	
even	 niet	 naar	 huis	 kunnen,	 moeten	 op	 goede	 opvang	 en	 verzorging	 kunnen	
rekenen.	 Het	 is	 cruciaal	 dat	 dit	 goed	 wordt	 geregeld.	 Zo	 voorkomen	 we	 dat	
mensen	 onnodig	 lang	 in	 een	 ziekenhuis	 moeten	 blijven”.	 Door	 het	 eerstelijns	
verblijf	per	2017	vanuit	de	Zorgverzekeringswet	te	financieren,	wordt	het	voor	de	
zorgverzekeraar	mogelijk	om	deze	zorg	in	te	kopen.	De	patiënt	krijgt	daardoor	de	
zorg	op	het	juiste	moment	en	op	de	juiste	plaats.	
	
EERSTELIJNS	VERBLIJF:	
Bij	 het	 eerstelijns	 verblijf	 herstellen	 (vaak	 oudere)	 patiënten	 tijdelijk	 in	
bijvoorbeeld	een	huisartsenhospitaal	of	verpleeghuis	omdat	het	onverantwoord	
is	 om	 al	 naar	 huis	 te	 gaan.	 Dit	 kan	 vanuit	 het	 ziekenhuis	 wanneer	 het	
bijvoorbeeld	 na	 een	 heupfractuur	 onverantwoord	 is	 om	 al	 naar	 huis	 te	 gaan,	
maar	 ook	 vanuit	 de	 thuissituatie	 als	 vanwege	 een	 achteruitgang	 in	 de	
gezondheidssituatie	een	kortdurende	opname	nodig	is.	Door	dit	goed	te	regelen	
wordt	ertoe	bijgedragen	dat	mensen	niet	onnodig	op	de	spoedeisende	hulp	van	
het	ziekenhuis	terecht	komen	of	onnodig	lang	in	het	ziekenhuis	blijven.	
	
KORTE	BERICHTEN:	
•	 PROGRAMMA	PCOB	IN	DE	GANDHISOOS	(GANDHI	205)	op	

Dinsdag	27	september	2016	van	14:30-16:30u	
Reisverslag	over	de	Shongololo	Express	met	 Jan	Vermeulen.	Dat	gaat	
over	een	reisverhaal	dwars	door	Afrika.	

•	 ¬	 DIGITALE	SAMENLEVING	
Heeft	 u	 de	 datum	 van	 de	 bijeenkomst	 van	 6	 oktober	 2016	 in	 uw	 agenda	
geplaatst??	Zie	DE	KIJKER	nr.	6-2016	pag.	3		

•	 ¬	 GEZELLIG	 DANSEN???	 U	 kunt	 lid	 worden	 van	 de	 Werelddansgroep		
voor	55	plussers	'Balans'.	Zie	DE	KIJKER nr.	6-2016	pag.	4 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
	
Wist	je	dat:	
er	 in	 DILLE	meer	 vitaminen	 zitten	 dan	 in	 de	meeste	 groenten?	 100	 gram	 dille	
bevat	257%	van	de	dagelijkse	hoeveelheid	vitamine	A	en	140%	van	de	dagelijkse	
hoeveelheid	 vitamine	 C.	 Verder	 bevat	 het	 foliumzuur,	 vitamine	 B22,	 ijzer,	
mangaan,	 calcium,	 koper,	 kalium,	magnesium	 en	 fosfor!	 Iemand	 nog	wat	 dille	
over	zijn	salade?	En	ook	dat	oregano,	oftewel	wilde	marjolein	(lekker	op	pizza	en	
vele	ovenschotels)	bekend	staat	om	zijn	desinfecterende	en	genezende	werking	
en	 dat	 een	 handvol	 oregano	 meer	 antioxidanten	 bevat	 dan	 bijvoorbeeld	
bosbessen.	

	
Wist	je	dat:	
bittere	vruchten	en	groenten	zoals	grapefruits	en	witlof	de	eetlust	stimuleren	en	
heilzaam	 werken	 voor	 huid	 en	 lichaam.	 Ook	 stimuleren	 bittere	 voedingsmid-
delen	de	geest.	Maar	pas	op:	teveel	bitter	kan	hoofdpijn	veroorzaken.	
	
Wist	je	dat:	
je	paddenstoelen	nooit	bij	uien	of	 fruit	moet	bewaren?	Paddenstoelen	hebben	
de	neiging	 snel	 geuren	 te	 absorberen.	 Snijd	 ze	met	 een	eiersnijder	 en	 je	 krijgt	
mooie	gelijkmatige	plakjes.	Voeg	pas	op	het	laatste	moment	tijdens	het	bakken	
zout	toe,	dan	blijven	ze	namelijk	lekker	knapperig.	
	
Wist	je	dat:	
verse	 gember	 een	 kalmerende	 werking	 heeft?	 Als	 je	 onder	 stress	 staat	 werkt		
een	kopje	thee	met	daarin		een	paar	plakjes	verse	gember	kalmerend.			
	
Wist	je	dat:		
je	 een	 komkommer	 van	 boven	 (dunne	 kant)	 naar	 onder	 (dikke	 kant)	 moet	
schillen?	 Dit	 omdat	 aan	 het	 einde	 van	 de	 steel	 het	 bittere	 sap	 zit.	 Als	 je	 hem	
andersom	schilt	verspreidt	dit	bittere	sap	zich	door	de	gehele	komkommer.		
	
Wist	je	dat:	
je	zelf	gezonde	borrelhapjes	kunt	maken?	Verwarm	de	oven	op	180	graden.	Snijd	
van	wortelen,	 zoete	aardappel,	bieten	en	pastinaak	 flinterdunne	plakjes	en	 leg	
ze	 verspreid	 op	 bakpapier	 in	 de	 oven.	 Laat	 de	 groenten	 ongeveer	 15	 tot	 20	
minuten	in	de	oven,	tot	ze	lekkere	knapperige	chipjes	zijn	geworden.		
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UIT	HET	LEVEN	GEGREPEN	…!	
Een	rubriek	over	dagelijkse	leuke,	maar	ook	minder	leuke	zaken.	
	

Het	 regent	 pijpenstelen.	 Ik	 zou	 van-
daag	 heel	 veel	 dingen	 buiten	 doen,	
maar	dat	zit	er	nu	niet	in.	Daarom	zit	
ik	nu	“achter	de	geraniums”	naar	bui-
ten	te	kijken.	Weet	u	overigens	waar	
het	 gezegde	 “achter	 de	 geraniums	
zitten”	 vandaan	 komt?	 Ik	 kan	 het	 u	

vertellen.	 	Het	 is	 	natuurlijk	bekend	dat,	als	 je	ouder	wordt,	het	gezichtsvermo-
gen	 vermindert.	 Denk	 maar	 eens	 aan	 de	 leesbril	 die	 ineens	 nodig	 is.	 In	 de	
vroegere	jaren	had	men	geen	of	weinig	licht	(olielampje)	in	de	kamer	of	keuken.		
Kon	men	eerst	nog	aardig	lezen	aan	de	tafel,	die	meestal	in	het	midden	stond,	bij	
het	ouder	worden	werd	dit	 steeds	moeilijker.	Men	ging	daarom	steeds	dichter	
bij	 het	 raam	 zitten	 om	meer	 licht	 te	 hebben,	 om	 beter	 te	 kunnen	 zien.	 In	 de	
vensterbanken	 stonden	 toen	meestal	 geraniums.	Was	het	niet	binnen	dan	wel	
buiten.	Vandaar	het	gezegde:	“Als	 je	oud	wordt	kom	je	achter	de	geraniums	te	
zitten”.		Dus	ik	zat	die	middag	“achter	de	geraniums”.	Dan	maar	even	een	mooi	
boek	lezen.		Toen	ik	opstond	en	in	de	kast	dook	om	het	boek	te	pakken	kwam	ik	
weer	 ook	 oude	 fotoboeken	 tegen.	 Daar	 ben	 ik	 in	 gaan	 bladeren.	 Oude	 met	
fotohoekjes	 ingeplakte	 zwart/wit	 foto´s	 en	 inmiddels	 hevig	 verkleurde	 kleu-
renfoto´s	 	met	 daarbij	 geschreven	 teksten	 brachten	me	weer	 terug	 in	 de	 tijd.	
Mijn	jeugd,	mijn	familie,	mijn	school	en	alle	andere	leuke	gebeurtenissen	gingen	
als	een	film	aan	mij	voorbij.	Ja,	leuke	gebeurtenissen	uit	mijn	leven,	want	foto´s	
werden	meestal	alleen	gemaakt	als	het	leuk	was	en	niet	in	verdrietige	situaties.	
Samenkomsten,	 familieleden	 en	 gebeurtenissen,	 bekenden	 die	 voor	 “de	
eeuwigheid	 bewaard”	 moesten	 blijven.	 Ik	 kan	 u	 vertellen	 dat	 die	 middag	 is	
omgevlogen.		Mijn	leven	kwam	weer	voorbij.	Vanaf	mijn	geboorte	tot	ongeveer	
10	 jaar	 geleden,	 want	 toen	 gingen	 we	 digitaal.	 Alle	 foto´s	 staan	 nu	 op	 de	
computer	of	op	het	mobieltje.	Soms	wordt	er	een	boek	van	gemaakt,	maar	dit	
kan	 volgens	 mij	 later	 toch	 niet	 die	 nostalgie	 opleveren	 die	 mijn	 regenachtige	
middag	mij	heeft	gebracht.		
	
Ik	 kan	 het	 u	 aanraden:	 pak	 op	 een	 regenachtige	middag	 die	 oude	 foto´s	weer	
eens	 te	 voorschijn.	 Alle	 herinneringen	 komen	 boven,	 het	 wordt	 dan	 echt	 een	
middag	uit	het	leven	gegrepen……			
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DAGTOCHT	ORCHIDEEËNHOEVE	LUTTELGEEST	28	SEPTEMBER	2016		

Om	 08.30u	 vertrekken	 we	 vanaf	 	 Garage		
Streef	en	via	een	ophaalroute	gaan	we	op	
weg	 naar	 de	 koffie	 in	 Biddinghuizen.		 Bij	
Restaurant	 “Aqua	 Centrum”	 aan	 het	 Ve-
luwemeer	gebruiken	we	tussen	ca.	10:15-
11:00u		1x	koffie	met	gebak.	Daarna	rijden	
we	via	een	mooie	route	naar	Luttelgeest.		
Van	 ca.	 12:00-15:30	 uur	 verblijven	 we	 in	

de	 Orchideeënhoeve,	 waar	 we	 een	 Oosterse	 schotel	 gebruiken	 bestaande	 uit:	
nasi,	 kiploempia,	 satésaus,	 atjar	 en	 kroepoek.	 Na	 het	 eten	 bezoeken	 we	 de	
tuinen.	 Nieuw	 is	 de	 Lorituin,	 een	 unieke	 belevenis	 voor	 alle	 leeftijden.	 Pape-
gaaitjes	 trekken	met	hun	capriolen	uw	aandacht.	Er	 is	een	vlindertuin	met	100	
jaar	 oude	 sinaasappel-,	mandarijnen-	 en	 kiwibomen.	 Kortom,	 teveel	 om	 op	 te	
noemen,	u	moet	dit	zelf	ervaren.	Als	we	de	tuinen	verlaten,	krijgt	u	een	orchidee	
in	cadeauverpakking	aangeboden.		
	
Van	 ca.	 16:00-17:00u	 is	 er	 een	 vrije	 pauze	 in	 Urk	 en	 om	 ca.	 18:30u	 is	 de	
terugkeer	in	Culemborg.		
De	prijs	voor	deze	dag	bedraagt	€	37,00	per	persoon;	dit	is	inclusief	1x	koffie	met	
gebak,	Oosterse	schotel,	entree	orchideeënhoeve,	orchidee	in	cadeauverpakking	
en	buskosten.		Deze	reis	wordt	gesponsord	door			BLADT	CHARITY		
		
Het	aanmeldingsformulier	(zie	pagina	8)		kunt	u	inleveren	vóór	18	september	a.s.	
bij	 mw.	 Yvonne	 Brouwers,		 Sleutelbloem	 47,	 4102	 VB	 Culemborg.	 E-mail:	
yvonnebrouwers@hetnet.nl			
Betaling	graag	ook	vóór	18	september	op	rekening	NL58RABO0308617800	t.n.v.	
SSCC	Culemborg.		
	
Vul	hier	de	opstapplaats	in	voor	uzelf:		
1.		O			08.30	uur:			Garage	Streef														
2.		O			08.35	uur:			Betsy	Perkweg	/	Roosje	Vos		
3.		O			08.40	uur:			Van	Reesweg	/	Vianense	Poort						
4.		O			08.45	uur:			Lalainglaan	/	hoek	Dreef		
5.		O			08.50	uur:			Driestad	(bij	bushalte)												
6.		O			08.55	uur:			Marskramer	Chopinplein			
	
	



8 DE	KIJKER	AUGUSTUS	2016	

 

 

	
	



DE	KIJKER	AUGUSTUS	2016	 9 
 

	
POINT	OF	VIEW	–	ZIE	JIJ	WAT	IK	ZIE?	
Expositie	door	Culemborgse	vluchtelingen	en	stadsbewoners	
	
Een	vluchteling	en	zijn	Nederlandse	buurvrouw	staan	naast	elkaar	en	kijken	naar	
hetzelfde.	Maar	wat	ze	zien	is	totaal	verschillend.	Het	is	gekleurd	door	hun	eigen	
ervaringen,	 geschiedenis	 en	 cultuur.	 Initiatiefnemer	 Karijn	 Kakebeeke	en	 haar	
collega	Martha	van	der	Meer	van	project	Point	of	View		“Zie	jij	wat	ik	zie?”	vroe-
gen	vluchtelingen	en	buurtbewoners	foto’s	te	maken	van	hun	omgeving	om	deze	
daarna	 gezamenlijk	 te	 bespreken.	 Deelnemers	 leerden	 elkaar	 kennen	 via	 de	
foto’s	en	bekeken	de	wereld	door	de	bril	van	de	ander.	Het	resultaat	is	sinds	28	
mei	jl.	te	zien	in	het	Elisabeth	Weeshuis	Museum.		
	
Karijn	 Kakebeeke	 over	 het	 project:	 “Door	 mee	 te	 doen	 aan	 Point	 of	 View	
reflecteren	deelnemers	niet	alleen	op	hun	gemeenschappelijke	belangen,	maar	
maken	 ze	 deze	ook	bespreekbaar.	 Fotografie	 leent	 zich	 daar	 goed	 voor	 omdat	
het	geen	taalbarrières	kent.	Bovendien	kan	iedereen	fotograferen.	Je	hoeft	geen	
professioneel	 fotograaf	 te	 zijn	 om	 mooie	 foto’s	 te	 maken.”	 Museumdirecteur	
Nicole	Spaans	is	enthousiast	over	de	expositie:	“We	zijn	blij	dat	Karijn	Culemborg	
uitgekozen	 heeft	 voor	 dit	 project.	 Het	 museum	 werkt	 graag	 mee	 door	 de	
museumzolder	 beschikbaar	 te	 stellen	 aan	 stadsbewoners	 en	 vluchtelingen.	
Behalve	 dat	 er	 prachtige	 beelden	 te	 zien	 zullen	 zijn,	 zijn	 ook	 de	 verhalen	
bijzonder	en	raken	ze	je	recht	in	het	hart.		
Point	of	View	is	voor	héél	Nederland	interessant!”		
	
Point	of	View	is	te	bezichtigen	in	het	weeshuismuseum	t/m	begin	september		
	
	
	

PROGRAMMA	MUZIEKTENT	IN	DE		PLANTAGE	
Op	zondag	4	september:		
Band	Jazz	BTW	en	Wijnproeverij		
Akoestische		jazz	uit	de	Betuwe	in	een	modern	jasje.	
Contrabas,	drums	en	piano.	
Op	zondag	25	september:		

Havenkoor	De	Deining	uit	Culemborg	en	het	 	Waardenburgs	
Visserkoor	bestaande	uit	40	mannen	en	2	vrouwen.	Muzikale	
begeleiding	van	4	accordeonisten,	1	drummer	en	2	gitaren.	
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Dit	jaar	worden	de		Olympische	spelen	weer	gehouden	en	wel	in	Rio	de	
Janeiro		met	als	startdatum		3	augustus	2016		

	
De	 laatste	 Olympische	 spelen	 werden	
gehouden	 in	 februari	 2014	 in	 het	
Russische	 Sotsji.	 De	 Olympische	 Spelen	
werden	 in	 1896	 door	 Pierre	 Coubertin	
ingevoerd.	 De	 eerste	 moderne	 spelen	

werden	 gehouden	 in	 Athene	 (Griekenland),	 het	 land	waar	 in	 de	 oudheid	 deze	
spelen	 in	Olympia	werden	georganiseerd.	Er	werd	toen	een	vijfkamp	gehouden	
ter	 ere	 van	de	oppergod	Zeus.	 Eerst	werden	er	offers	 gebracht:	 vele	 runderen	
werden	 op	 het	 altaar	 gebrandofferd.	 Het	 vuur	 van	 Hestia	 werd	 daar	 dan	 ook	
ontstoken,	zoals	we	dat	nu	ook	weer	doen.	Deze	vijfkamp,	pentathlon,	bestond	
uit:	 speerwerpen,	 discuswerpen,	 hardlopen,	 worstelen	 (in	 een	 zandbak)	 en	
verspringen.	De	startlijn	voor	het	hardlopen	bestaat	in	Olympia	nog	steeds	en	als	
toerist	 kun	 je	 nog	 altijd	 een	 hardlooppoging	 wagen.	 Vrouwen	 mochten	 niet	
meedoen.	Daarom	moesten,	om	bedrog	te	voorkomen,	de	spelers	naakt	aan	de	
start	 verschijnen.	 De	 oude	 spelen	 werden	 in	 de	 vierde	 eeuw	 na	 Christus	
verboden	 door	 de	 laatste	 keizer,	 die	 over	 het	 gehele	 Romeinse	 Rijk	 regeerde.	
Het	Christendom	werd	 staatsgodsdienst	en	de	 spelen	waren	 in	een	 christelijke	
rijk	 	 ongepast.	 In	 dit	 verhaal	 komt	 de	 marathon	 niet	 voor.	 Voor	 deze	 lange-
afstandsloop	 moeten	 we	 terug	 naar	 de	 Perzische	 Oorlogen,	 die	 Griekenland	
tegen	 de	 Perzen	 (ongeveer	 het	 huidige	 Syrië)	 voerde.	 Het	 was	 de	 schrijver	
Herodotus,	 die	 een	 goed	 verslag	 schreef	 over	 deze	 oorlogen.	 Hij	 was	 ook	
verslaggever	van	de	tochten	van	Alexander	de	Grote	door	Klein-Azië.	
	
In	490	voor	Christus	versloegen	de	Grieken	in	de	laatste	oorlog	onder	leiding	van	
Miltiades	 de	 Perzen	 bij	 Marathon.	 De	 koerier	 Philippides	 bracht	 het	 nieuws	
hardlopend	naar	Athene,	een	afstand	van	ruim	40	km.	
Bij	aankomst	en	na	het	blijde	nieuws	te	hebben	gebracht,	viel	hij	van	uitputting	
dood	neer.	
	
Dit	laatste	is	tegenwoordig	uit	de	marathon	maar	weggelaten	……	
Later	 zijn	 aan	 de	 nieuwe	 spelen	 allerlei	 spelen	 toegevoegd	 die	 men	 in	 de	
oudheid	niet	 kende,	dus	 zeker	 geen	winterspelen.	Men	kende	geen	 schaatsen,	
skischansen	etc.	Bovendien	vroor	het	vaak	niet	streng	genoeg	in	Olympia.	
 
Cor	Verhagen	
	



12 DE	KIJKER	AUGUSTUS	2016	

 

RIJBEWIJSKEURING	75+																																			
	

DATA	RIJBEWIJSKEURINGEN:		Woensdagen	3	aug.-7	sep.-5	okt.-2	nov.-7	dec.	
LOCATIE:	 	 het	Rode	Kruisgebouw,	Otto	van	Reesweg	10	 te	Culemborg.	Het	ge-
bouw	is	op	genoemde	data	geopend	vanaf	10.00u	‘s	morgens.	
AANVRAGEN:	 	U	wordt	verzocht	zelf	 tijdig	een	afspraak	 te	maken	met	de	keu-
ringsarts,	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	 keurings-
kosten	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:	

• 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	
	
	
INLEVEREN	VAN	MEDICIJNEN,	BRILLEN,	KLEDING	ENZOVOORT	

In	DE	KIJKER	nummer	3-2016	van	april	stond	een	artikel	over	
het	 inleveren	 bij	 mw.	 Muda	 van	 oude	 medicijnen,	 brillen,	
kleren	 en	 zo	 meer	 ten	 behoeve	 van	 derdewereld-landen.	
Daarin	stond	haar	telefoonnummer	vermeld.	Zij	heeft	echter	
inmiddels	al	enige	tijd	een	ander	telefoonnummer	en	dat	 is:		
0345-530149/06-40870797.	 Hopelijk	 hebben	 niet	 teveel	

mensen	haar	vergeefs	proberen	te	bellen.	Zij	zegt	“Sorry	daarvoor”.	
	
Het	inleveradres	is:	mw.	Gre	Muda,		Maalkoppelweg	12,	Culemborg.		
Om	te	voorkomen	dat	u	voor	een	gesloten	deur	komt	te	staan,	kunt	u	haar		het	
beste		eerst	even	opbellen	of	mailen	(gre@muda.net)	
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AGENDA	 	SSCC	
	

AGENDA	SENIOREN	COLLECTIEF	CULEMBORG	
AUGUSTUS	+	SEPTEMBER		2016	

Di.	02	aug.	 80+	reisje	naar	Appeltern,	Moeke	Mooren.	
Zie	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	09	

	

Zat.	06	aug.	 Stadswandeling,	vanaf	het	plein	Elisabeth	
Weeshuis	Museum	

11:00	

Za.	06	aug.	 Rondleiding	Oude	stadhuis,	Oude	Vismarkt	4		 14:00	
Wo.10	aug.	 Lek-	en	Linge	route	80+	

Zie	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	09	
	

Za.	12	aug.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Zo.	14	aug.	 Muziek	in	de	Plantage.	Thomson	Bridge	Band	 14:00	
Do.18	aug.	 80+	reisje	naar	Ommeren,	Streekmuseum.	

Zie	van	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	09	
	

Zo.	21	aug.	 Excursie,	vertrek	vanaf	Fort	het	Spoel,	
Zie	DE	KIJKER	nr.4-2016	pag.	10	

14:00	

Zo.	21	aug.	 Muziek	in	Plantage.	O.B.K.	+	Luctor	et	Emergo	 14:00	
Do.	25	aug.	 80+	reisje	Lek-	en	Linge	route	 Meerkerk	
Za.	27	aug.	 Culemborgse	Blues	 14:00-00:30	
Za.	27	aug.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Za.	27	aug.	 Muziek	in	de	Plantage.	Ouderenfestival	 14:00	
Zo.	28	aug.	 Festival	op	Het	Spoel	 14:00-20:00	
Wo.31	aug.	 Reisje	naar	Dalfsen/Hellendoorn,		

zie	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	5	
	

Za.	03	sep.	 Rondleiding	oude	stadhuis,	Oude	Vismarkt	4		 14:00	
Za.	03	sep.		 ’t	Savourij	Parijsch.	Zie	pagina	8	 13:00-23:50	

Za.	03	sep.	 Stadswandeling,	(zie	06	augustus)	 11:00	
Zo.	04	sep.	 Muziek	in	Plantage.	Band	Jazz+	Wijnproeverij	 Zie	pag.	9	
Za.	10	sep.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Za.	10	sep.	 Repaircafé.	Dahliastraat	30	 12:00-16:00	
Z0.	11	sep.	 Pianowandeling	in	binnenstad	 13:30-17:30	
Za.	24	sep.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Zo.	25	sep.	 Muziek	in	de	Plantage,	Haven-	en	Visserskoor	 Zie	pag.	9	
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AGENDA																																																																								BEATRIXSTRAAT	20										
																																																																								
DATUM	 ACTIVITEIT	 	TIJDSTIP	

AUGUSTUS	+	SEPTEMBER	
Do.	 04	aug.	 Hollandse	muziekmiddag	met	Ben	Teerink.	

Gratis	
14:00-16:00	

Di.	 09	aug.	 Sieradenverkoop	door	Ria	Kop	op	het	Plein	 10:00-16:00	
Vr.	 12	aug.	 Spelmiddag	op	het	Plein.	Gratis		 14:00-16:00	
Ma.	 15	aug.	 Smartlappenkoor	“Wij	Durfe”.	Gratis		 19:00-21:00	
Di.	 16	aug.	 Bingo	op	het	Plein.	Kosten	€2,50/	€3,50	 19:00-21:00	
Vr.	 19	aug.	 Accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.	 26	aug.	 Beautyochtend	op	het	Plein.	Kosten	€4,00		 10:00-11:30	
Vr.	 26	aug.	 Oud	Hollandse	spelmiddag	op	het	Plein	

(kosten	€	4,00)	
14:00-16:00	

Do.	 01	sept.	 Koor	“Riversound”	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.		 02	sept.	 Live	accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.	 16	sept.	 Live	accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Do.	 22	sept.	 Mannenavond	€2,50	/	€3,50	

Voor	het	programma	:	zie	de	flyer			
19:00-21:00	

Vr.	 23	sept.	 Verkoop	door	“Klooster	Mode”	op	het	Plein	 14:00-16:00	
Zat.	 24	sept.	 Radio	“Nostalgia”	op	het	Plein	 14:00-16:00	
Wo.	 28	sept.	 Accordeonnette	uit	Tiel	op	het	Plein	 19:00-21:00	
Vr.	 30	sept.	 Beauty-ochtend	op	het	Plein	€2,50	/	€3,50	 10:00-12:00	

Elke	woensdag:		DIS	Computerhulp.	Start	weer	op		7	september	
	
Elke	woensdag:		Schilder-	tekenclub:	vrije	inloop:	09:30-11:30	   
Geen	kosten:	zelf	schilder-,	teken-	of	knutselspullen	meebrengen.	
Contactpersoon:	mw.	Marthie	Reverda				
	
Elke	maandag:				Brei-	en	Haakcafé.				Van	9:30-12:00		
Voor	 info:	mw.	Gerrie	Voorhorst,	 telef.	 520164	 en/of	mw.	Ria	 Spronk,	 telef.	
513292	
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PROGRAMMA	VASTE	ACTIVITEITEN	IN	BONVIE		
(contactpersoon:	mw.	Teuni	Verwolf,		tel.	471000)	
	
Maandag		
09:00	–12:00		 	Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
09:30	–10:30	 	Yoga	55+	(docente	mw.	Marianne	Lobberegt)	
10:00	–12:00	 	DIS:	computerhulp	pas	weer	vanaf	5	september	
18:00	–23:00	 	Biljarten	met	biljartclub	De	Ontmoeting	
19:30	–21:30	 	Line-dance.	Docent	dhr.	Ruud	van	Nunen	
Dinsdag		
09:00	–12:00	 	Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
13:30	–16:00	 	Sjoelen	
19:00	–22:30	 	Klaverjassen/Jokeren	
19.30	–22:00	 	Zangkoor	onder	begeleiding	van	mw.	Aniecke	van	Delft	
	 	Open	inloop.	Men	mag	komen	meezingen	en/of	luisteren	
Woensdag		
09:00	–12:00	 	Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
13:30	–17:00	 	Biljarten	met	biljartclub	De	Ontmoeting	
18:00	–23:00	 	Biljarten	met	biljartclub	De	Ontmoeting	
Donderdag		
09:00	–12.00	 	Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
13:00	–17:00	 	Biljarten	met	biljartclub	BonVie	
15:00	–17:15	 	Koersbal	
18:00	–23:00	 	Biljarten	met	biljartclub	BonVie		
19:15	–21:30	 	Koersbal	
Vrijdag		
09:00	–12:00	 	Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
09:00	–09:45	 	BonFit	55+.	Begeleiding	door	fysiotherapeute	
10:00	–12:00	 	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	
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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	
		
Voorzitter	 Mw.	H.	(Hennie)	Smidt	

henniesmidt@versatel.nl	
515013	

Secretaris	/		
						penningmeester	

Dhr.	T.A.J.	(Theo)	Hendriksen	
sscc.secretariaat@gmail.com	

514879	

Algemeen	lid	 Dhr.	A.H.	(Ton)	Scholtens	
a.h.scholtens@tele2.nl	

753039	

Algemeen	lid	 Dhr.	J.	(Hans)	Dirkse	
dirksonidus@ziggo.nl	

518935	

Algemeen	lid	 Dhr.	J.	(Jan)	Pieters		
jan.pieters@casema.nl	

520664	

Contactpersonen	activiteiten	
Redactie	De	Kijker		 Dhr.	G.J.M.	(Bert)	Reintjes	

gjmreintjes@gmail.com	
532866	

Distributie	De	Kijker		 Dhr.	A.H.	(Ton)	Scholtens	
a.h.scholtens@tele2.nl	

753039	

Rijbewijskeuring	 Dhr.	A.H.	(Ton)	Scholtens	
a.h.scholtens@tele2.nl	

753039	

Dagreizen	 Mw.	V.	(Virginie)	Vermeulen	
virginievermeulen@hotmail.com		

0639142217	

“Klaartjes”-reizen	 Mw.	M.F.C.	(Riet)	van	Hazendonk	
mfcvhazendonk@ziggo.nl	

515001	

Belastinginvulservice	 Dhr.	J.	(Hans)	van	Wijngaarden	
dewijngaard@hotmail.com	

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. 
 


