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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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De WMO vroeg dd. 3 juli 2016 aan de gemeente Culemborg aandacht voor de uitvoering van de VN-agenda 22 welke ook door Nederland werd ondertekend en in wetgeving
moet worden omgezet.
Het verdrag bevat 22 standaard regels voor gelijke kansen voor mensen met een
beperking. Daar de gemeente een mogelijke reconstructie van de binnenstad
overwoog adviseerde de WMO raad de gemeenteraad over de volgende punten
om de stad aantrekkelijk te maken:
Een goed bereikbaar openbaar invalidentoilet binnen een van de bestaande
gebouwen;
• De “ribbel”- tegels langs de gevels van de winkels als begeleiding voor
slechtziende of blinde wandelaars, die daarmee veilig langs uitstallingen en
terrassen kunnen lopen;
• Goed aangelegde bushaltes, waardoor het instappen in een bus
gemakkelijker wordt;
• Zijn alle gemeentelijke gebouwen voor bezoekers met een lichamelijke
beperking zelfstandig toegankelijk? Zijn er ruime liften aanwezig?
• Zijn alle voetpaden / trottoirs en de aansluitende oversteekplaatsen goed
onderhouden (geen kuilen, gebroken tegels en te ver doorgegroeid groen
(zoals struiken, muurbegroeiing)?
Daarnaast pleit de WMO-raad voor goed begaanbare voetpaden langs de
vaarten en singels als klein recreatief “ommetje” voor de senioren.
•

“Levensverhaal” is een (gesponsord)
project van ElkWelzijn waar-bij ouderen hun levensverhaal vertellen en
vrijwilligers dit opschrijven en daar
later een mooi boek voor de levensverhaalverteller van laten maken. In overleg met schrijver en verteller vinden
gedurende enkele maanden daartoe gesprekken plaats. Het is een heel aardig
initiatief. Deze gesprekken op zich kunnen al prettig en waardevol zijn. Vindt u
het fijn om uw levensgeschiedenis te willen prijsgeven aan de luisteraar / schrijver en later toe te vertrouwen aan het papier?
Meld u zich dan aan bij mw. Alice Versluijs of bij mw. Ingrid van Oostwaard, tel.
515227.
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NIEUWSBERICHT 08-07-2016: SCHIPPERS EN VAN RIJN:
33 miljoen extra voor revalidatie kwetsbare ouderen
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS)
verhogen het budget voor eerstelijns verblijf structureel met 33 miljoen euro,
zodat meer kwetsbare ouderen hiervan gebruik kunnen maken. Het totale
budget voor deze zorg komt daarmee op meer dan 213 miljoen euro.
Herstellen van ziekte of medische behandeling
Deze zorg – onderdeel van de Zorgverzekeringswet – is bedoeld voor kwetsbare
ouderen die thuis wonen maar tijdelijk intensievere zorg nodig hebben.
Bijvoorbeeld om te herstellen van een ziekte of na een medische specialistische
behandeling in het ziekenhuis. Goede samenwerking tussen ziekenhuizen en
verpleeghuizen kan helpen voorkomen dat ouderen onterecht in het ziekenhuis
worden opgenomen of naar huis gaan terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor
zijn.
Specialisten ouderengeneeskunde actief bij mensen thuis
Schippers en Van Rijn vergroten daarnaast de mogelijkheden voor specialisten
ouderengeneeskunde om buiten een verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Er
wonen steeds meer ouderen met een complexe zorgvraag thuis, omdat ze dat
willen en kunnen met goede wijkverpleging en andere zorg en ondersteuning
thuis. De huisarts heeft niet altijd de kennis en kunde in huis voor deze complexe
zorgvragen. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen daar wel in voorzien.
Door het mogelijk te maken hun deskundigheid ook bij mensen thuis in te
zetten, kan de zorg voor kwetsbare ouderen thuis verder verbeteren.

GELDERLAND HELPT is een platform waar u hulp kunt

geven en vragen. Hoe werkt het?
Op zoek naar:
Een heggenschaar? / Nieuwe leden voor uw koor? / Een
handleiding van uw wasmachine? / Vervoer om naar de
kaartclub te gaan?
Misschien zoekt u iemand die u Spaans kan leren of zoekt u dat ene bijzondere
boek? Heeft u groene vingers en wilt u iemand in uw buurt helpen in de tuin?
Heeft u een vraag of iets aan te bieden? Bel naar 026 3713718 of mail naar
gelderlandhelpt@gld.nl. Meer info: kijk op www.gelderlandhelpt.nl
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TAAL LEREN
OF SCHILDERCURSUS VOLGEN?

Het nieuwe najaarsprogramma van
Volksuniversiteit West Betuwe is uit. Het
complete aanbod staat op hun website
en het programmaboekje is reeds verspreid. Volksuniversiteit West Betuwe geeft
les in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Leerdam. Ook in het nieuwe cursusjaar
is er weer een enorm gevarieerd aanbod van uiteenlopende cursussen. Er is voor
elk wat wils en steeds staat ‘’leren met plezier’’ voorop. Naast een breed aanbod
talencursussen, van Spaans en Italiaans tot Arabisch en dit jaar zelfs Nederlands
voor anderstaligen, is er ook op cultureel gebied veel keus. Zoals schilderen,
modeltekenen of aquarelleren, maar ook culinair, gezonde voeding, Surinaams
koken. Bovendien kunnen mensen met interesse voor kunst, historie en filosofie,
yoga en tai-chi er terecht.
Contactpersoon VU West Betuwe:
Lieneke Westering, hoofdcoördinator, tel. 06-19106480
Marjon de Lange, coördinator Tiel, tel. 06-10329298

HERHAALDE OPROEP: GEZOCHT REDACTIEMEDEWERKER

Ons redactieteam werkt met veel plezier maar zoekt toch versterking. Als één
van ons iets overkomt wordt het moeilijk om DE KIJKER netjes en op tijd uit te
brengen en dat willen we – wij en U – toch allemaal!
Het werk bestaat uit:
o Het typen van ingekomen kopij. Het redactieteam (en/of het bestuur)
bepaalt of deze kopij geschikt is voor plaatsing.
o Het inbrengen van adequate kopij die interessant is voor senioren.
o Het verzamelen van Culemborgse activiteiten die voor senioren van belang
(kunnen) zijn.
o Typen van de kopij volgens een met elkaar afgesproken lay-out.
o De timing in de gaten houden zodat DE KIJKER op tijd aangeleverd wordt.
Het kunnen omgaan met de computer en het werken met WORD is een eerste
vereiste.
Bent u, of is iemand anders uit uw kennissenkring, geïnteresseerd in deze functie, neem dan contact op met dhr. Bert Reintjes, tel. 06 53920921
of via e-mail: gjmreintjes@gmail.com
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VERANDERENDE SAMENLEVING

Stichting Samen Verder (SSV) heeft zich ten doel
gesteld ouderen en mensen met een beperking
zodanig te ondersteunen dat zij (beter) zelfstandig kunnen (blijven) functioneren. Die ondersteuning is aanvullend op de professionele
dienstverlening. SSV neemt dus niet de professionele ver-antwoordelijkheid over.

De samenleving verandert

De SSV projecten Luisterlijn, Dientje en Floortje voorzien klaarblijkelijk niet
langer in een behoefte en worden om die reden beëindigd.
Het bestuur van SSV heeft zich voorgenomen in de samenleving ideeën op te
halen voor mogelijke nieuwe projecten die voorzien in de behoefte van de
veranderde samenleving en binnen onze doelstellingen passen.

Ideeën

Mocht u ideeën hebben, laat het ons weten. Binnen SSV gaan we bekijken of de
uitwerking van de ideeën in een project van SSV haalbaar is.
Het is niet nodig de suggesties volledig uit te werken. Rijp en groen mag door
elkaar worden aangereikt. Alles is goed, niets is fout.

Laat het ons weten

Ideeën kunnen in Bartjes kringloopcentrum of het kantoor (beide Meerlaan 25)
worden aangereikt of via de e-mail (kantoor@stichtingsamenverder.com) worden toegestuurd.
SSV is benieuwd naar uw ideeën over de behoefte die ouderen in onze huidige
samenleving hebben. SSV zal nagaan of zij daarop aansluitend nieuwe projecten
kan ontwikkelen.

Word vrijwiliger bij Stichting Samen Verder!
DE KIJKER NOVEMBER 2016
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken.
Hoewel de winter aan de deur
klopt, wil ik toch nog even terug
gaan naar die mooie zomerdag.
Stralend weer, windstil en een
lekkere tem-peratuur. Ik moest in
de stad zijn, daarom de fiets
gepakt. In de stad dacht ik: “Ik ga niet direct naar huis, maar ik pak even een
dijkie”. Zo gezegd, zo gedaan. Vanuit de stad naar de Havendijk, bij de Muurtjes
rechtsaf de dijk op. Niet bij het Bakelbos er af, neen het is te lekker weer en dan
ben ik zo weer thuis. Al fietsend kom ik rechts B&B “De Appelgaard” tegen,
daarna zie ik het buitenverblijf “De Bol” liggen en bij de bocht het nieuwe
Landgoed Anckerwaerdt. Bij de Achterweg ga ik er nog niet af, omdat ik op zo´n
mooie dag niet langs het kerkhof wil, daar liggen te veel herinneringen. Ik fiets
verder en ga bij de Lange Dreef de dijk af. U merkt het al, ik noem alles wat je
rechts van de dijk tegen komt. Maar kijk je links of recht vooruit: dat is pas echt
genieten!
Het uitzicht op de uiterwaarden met daarachter de Lek. Alles wat ik zie, is even
van mij. Die weidsheid, die prachtige natuur met zijn vele vogels. Gelijk komt mij
het gedicht van Marsman in geheugen: “Denkend aan Holland, zie ik brede
rivieren, traag door het oneindig laagland gaan”. Het gedicht dat we moesten
leren op school voor het eindexamen.
Als je dan zo fietsend, genietend van het uitzicht over de grasgroene
uiterwaarden, de Lek met het zeilbootje en al het andere moois wat de natuur
ons te bieden heeft beziet, dan ben ik trots. Trots op Culemborg met zijn ligging
aan de Lek en zijn fascinerende omgeving. We zijn met de Lek opgegroeid.
Vroeger ging je in de winter en het voorjaar kijken hoe hoog het water wel niet
stond; was de Lek dichtgevroren dan ging je met de klas naar de ijsbreker kijken,
zomers zwemmen bij het Pikse Bogerdje. Herinneringen die niet zijn weg te
vagen. De Lek met zijn uiterwaarden in al zijn schakeringen in alle tijden van het
jaar. In de herfst met zijn guurheid en zijn mooie tinten, in de winter met de
vrieskou en het verdorde landschap, de ochtendnevel, de Nederlandse luchten
en de magnifieke zonsondergangen. Het is altijd anders en blijft daarom de
moeite waard om te allen tijde “even een dijkie te pakken”. Een mogelijkheid,
die ons gratis wordt aangeboden om te genieten van het schoons dat het
Culemborgse landschap ons te bieden heeft.
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MEDITATIEVE DANS OF SACRALE DANS VOOR 55 - PLUSSERS.

Het is een vorm van dansen om je te ontspannen, om contact te maken met
jezelf en de ander, om het plezier waarbij woorden overbodig zijn.
De dans biedt een afwisseling van inkeer en ontmoeting, van stilte en vreugde.
Sacrale dans, ook wel Meditatieve dans genoemd, is een vorm van meditatie in
beweging. De praktijk: meestal wordt er in een kring gedanst, de dansfiguren zijn
eenvoudig en vol symboliek. De muziek waarop gedanst wordt is nu eens
klassiek dan weer religieus, verder maken we gebruik van folkloristische muziek
en hedendaagse spirituele muziek. Zin om kennis te maken? Kom dan donderdagmorgen eens in de kring staan om samen met de ander de weg van de
danser te gaan. Een proefles is altijd mogelijk. Danservaring is niet nodig. De
cursus wordt gegeven door mw. Monique Helmer-van Loon. Zij is opgeleid aan
"De Vlaamse School voor Sacrale Dans te Cadzand" en heeft de opleiding
"Meditation des Tanzes" in Kleve (D) gevolgd en afgesloten. De cursus wordt gegeven op donderdagmorgen 9:30 – 11:30u (inclusief pauze) in het gebouw Concordia, Westersingel 88, Culemborg.
Aanmelden en verdere informatie: mevr. Monique Helmer-van Loon,
tel. 0345 515918.
Zie ook: www.bewustculemborg.nl/professionals/dans-beweging.

TOP-PROGRAMMA IN THEATER DE FRANSCHE SCHOOL
! Maandag 7 november, 14.00u: Film The hundred-foot journey.
De familie Kadam is India uit gezet en heeft zich gevestigd in het zuiden van
Frankrijk waar ze een Indiaas restaurant opent. Als de overbuurvrouw, de
eigenaresse van een klassiek Frans restaurant met een Michelin-ster, er lucht
van krijgt begint ze actief te protesteren.
! Maandag 12 december, 14.00u: Farce Majeur.
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
ge-denkwaardige, grappigste en mooiste momenten uit deze televisieprogramma’s.
PCOB
Op dinsdag 29 november komt mevr. drs. Diklah Zohar ons vertellen over Constantinopel en haar keizers.
In de Gandhisoos van 14:30-16:30u
DE KIJKER NOVEMBER 2016
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DAGTOCHT GARDEREN-DALFSEN-HOLTEN OP 31 AUGUSTUS 2016
Op 31 augustus jl. was het weer zo’n gezellig dagje uit met de senioren groep.
Helaas ging het deze keer niet zo vlot als anders. Bij het ophalen van de deelnemers misten we op het laatste punt mw. Wil te Stroete. Na wat wachten
gingen haar medereizigsters Nel v/d Hoeff en Thea Meuleman kijken wat er aan
de hand was en dit was minder leuk. Zij vonden haar in de hal van haar woning
met vermoedelijk een gebroken heup. Mw. Nel v/d Hoeff besloot haar reisje op
te geven om mw. Te Stroete verder die dag te begeleiden. Een prachtig gebaar.
Mw. Te Stroete werd diezelfde nacht in Tiel aan haar heup geopereerd. Na een
vertraging van een goed halfuur werd de reis vervolgd.
Het weer was uitstekend en langzamerhand kwam de stemming terug.
We werden welkom geheten door de reisleiders Ad van Zee en Rees van Gool en
samen met chauffeur Ton Streef heeft dit drietal voor een prima dag gezorgd. Op
weg naar Garderen hebben we genoten van de Veluwe in zonneschijn en niet te
vergeten van de koffie met gebak.
Na dit genot gingen we, via HoogSoeren en Apeldoorn, op weg naar
Dalfsen.
In Dalfsen aangekomen kregen we
eerst een fantastische uitleg over
het schilderij “De Nachtwacht” en
daarna ’n heerlijk driegangendiner.
In plaats van naar het “Bakkerij- en
IJsmuseum” gingen we op weg
naar Holten in de Overijsselse
Vechtstreek, ’n prachtige natuurstreek met op de top van de Holterberg het
Natuurdiorama. Een mooi museum met van alles wat er groeit en bloeit in dit
gebied. Hierna werden we door chauffeur Ton getrakteerd op een schitterende
terugreis. De dag was prima geslaagd, mede dank zij het prachtige weer en een
heel gezellig gezelschap. Wij hopen dat mw. Te Stroete spoedig herstelt (N.B.: ze
was overigens op 30 september na een maand revalidatie in het Beatrix weer
thuis).
Wij brengen dank uit aan onze sponsor Bladt Charity.
W. Wulterkens
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DAGTOCHT NAAR DE NOORD-OOSTPOLDER OP 28 SEPTEMBER
Na gebruikelijke instaproute en
nadat ieder op zijn plaats zat werden we verwelkomd door onze
reisleider dhr. Van Zee en zijn secondante en natuurlijk door onze chauffeur Ton Streef. Zij wensten ons een heel
mooie gezellige dag toe. Aan het weer zou het niet liggen want dat kon niet
mooier.
Via de A2 en de A27 hadden we al snel een eerste gezicht op de polder en
kwamen we al gauw tot de ontdekking dat daar nog (leef)ruimte genoeg is.
Verbaasd waren we door het aantal energiemolens, wel duizend of meer, zo vertelde Ton. Al snel bereikten we Biddinghuizen waar we in het aquacentrum getrakteerd werden op koffie met gebak.
Heerlijk!
Daarna op naar Luttelgeest waar we van
een Oosterse maaltijd genoten en daar
verder van alles te zien kregen.
’n Schitterend orchideeëncentrum vol met
de mooiste boeketten, vlinders en vissen.
Alles in prachtige kleuren. We kregen hier
ruimschoots de tijd om alles te bewonderen.
Hierna ging de rit dwars door de polder
naar het vissersplaatsje Urk, hoofdstad van
het vroegere eiland Urk, waar nog menig
visje gegeten werd. Iedereen was voldaan
en om 17.00 uur stapten we bij de haven weer in de bus voor de terugreis naar
Culemborg.
Het was voorwaar een prachtige reis waarvoor we onze sponsor Bladt Charity
hartelijk bedanken. Ook onze dank aan organisatoren van deze prachtige reis,
met inbegrip van Ton, onze chauffeur.
Bij het instappen ontving iedereen nog een klein, maar mooi, orchideetje in een
dito vaasje. Nogmaals: Dank… dank… dank.
W. Wulterkens
DE KIJKER NOVEMBER 2016
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Persbericht. Culemborg, 3 oktober 2016
KRIJG EENVOUDIG INZICHT IN JE ZORGBEHOEFTE
Een kwalitatief goed leven komt helaas niet vanzelf tot stand. Helemaal niet als
je afhankelijk bent van zorg. Want ook als je ziek bent of een beperking hebt,
wordt van je verwacht dat je eerst hulp vraagt aan de mensen uit je omgeving.
Als dat niet kan, omdat jouw zorg- of hulpvraag de mensen in jouw omgeving
overvraagt en de zorgvraag langer duurt dan 3 maanden, kun je een indicatie
aanvragen.
Met behulp van de website www.mijnzorgvraaginbeeld.nl kan iedereen zelfstandig, of samen met een mantelzorger, gratis inzicht krijgen in de eigen zorgen ondersteuningsbehoefte. Het rapport kan gebruikt worden om hulp of zorg
aan te vragen bij zorgverleners en indicatiestellers, zoals gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Iedere gemeente heeft de taak de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te
voeren en na een indicatieaanvraag een zogenaamd keukentafelgesprek aan
te bieden. Voor intensieve zorgvragen is er het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg). Voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet kun je terecht bij (gecontracteerde) nivo 5 verpleegkundigen.
Breng je zorgvraag gestructureerd in beeld
Wat kun je (nog) zelfstandig, waar heb je hulp bij nodig en hoe vaak per dag?
Door de online vragenlijst in te vullen, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag
(per zorgfunctie en in minuten per dag) exact in beeld brengen. Het gaat o.a. om
de hulp bij huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging. Daarnaast wordt
duidelijk of er ook begeleiding in het dagelijkse leven nodig is en of er behoefte
is aan (wijk)verpleegkundige zorg. Als alle vragen ingevuld zijn, kan op
www.mijnzorgvraaginbeeld.nl de rapportage aange-maakt worden. Hierin wordt
in functies en het aantal minuten tijdsinves-tering, de individuele hulp- en
zorgvraag beschreven. Het rapport kan gebruikt worden om hulp of zorg (aan) te
vragen bij gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.
Mijnzorgvraaginbeeld.nl is ontwikkeld door de Stichting ICF Taksatieschaal.
Meer weten? Bel of mail Lian Roovers, 06 53 26 02 78, info@en-of.org
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80+ REISJE

Op zaterdag 12 november a.s. organiseren we, in samenwerking met Stichting Samen Verder, nog een korte reis
voor de 80-plussers. We rijden met 2
Klaartjes-busjes, via een landelijke route, naar Vianen waar we tijdens lunchtijd een pannenkoek gaan gebruiken. U
wordt aan huis opgehaald tussen 11:00-11:30u en bent weer thuis rond 15:00u.
Deze reis kost € 12. Hiervoor krijgt u de kosten van vervoer en een pannenkoek
met 1 consumptie. U kunt kiezen uit een pannenkoek met maximaal 2 ingrediënten er op.
Er kunnen maximaal 11 personen + één rolstoelgebruiker mee. Opgeven kan tot
uiterlijk 8 november bij mw. Riet van Hazendonk. tel. 0345 515001

CULEMBORGSE DAG VAN DE MANTELZORG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg en
het steunpunt Mantelzorg (ElkWelzijn) willen op 5 november 2016 graag even
voor de mantelzorgers ‘zorgen’.
Samen met betrokken partners uit de stad is een gevarieerd aanbod aan
activiteiten opgesteld, waaraan men als mantelzorger uit Culemborg gratis kan
deelnemen.

Wat is
Mantelzorg?

Mantelzorg is (veel)
meer dan helpen
met boodschappen,
meegaan met ziekenhuisbezoeken of tijdelijk voor iemand zorgen die een tijdelijke ziekte heeft.
Mantelzorg is een zorgtaak die de mantelzorger ‘overkomt’. Iemand in de naaste
(familie)kring heeft of krijgt een beperking door een ernstig ongeluk of door het
syndroom van Down, autisme, dementie, ernstige ziekte of een beroerte met
blijvend letsel. Daardoor is er meer dan gebruikelijke ondersteuning of hulp
nodig, meerdere keren per week of zelfs per dag en voor minstens een jaar en
vaak zelfs langer. Het is geen vrije keus en het is geen vrijwilligerswerk.
DE KIJKER NOVEMBER 2016
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RIJBEWIJSKEURING 75+
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: Woensdagen 2 en 16 november, 7 en 21
december 2016
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00u ‘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:
• 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

WANDELPASSIE (Gelezen in de mei editie van IDEAAL van de ASN bank)

Irene de Ouden zette een datingsite “DeWandeldate” op voor liefhebbers van
wandelen. In plaats van een afspraakje in een café of restaurant is deze site een
leuke manier om een andere natuur- of wandelliefhebber te ontmoeten. Voor
gewoon wandelen en ontspanning, of als het lot dat wilt, voor een nieuwe
vriendschap of relatie.
Voor meer informatie: www.dewandeldate.nl
KOFFIE-INLOOP
Alice Versluis van ElkWelzijn inventariseert alle in Culemborg
beschikbare koffie-inloopplaatsen. Te zijner tijd zullen we hier
meer informatie over geven.
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AGENDA

SSCC

AGENDA SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG
NOVEMBER / DECEMBER 2016
Wo. 02 nov.
Zat. 05 nov.
Ma. 07 nov.
Zat. 12 nov.
Zat. 12 nov.
Wo. 16 nov.
Vr. 18 nov.
Zat. 19 nov.
Zat. 19 nov.

Rijbewijskeuring, zie pag. 12
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2
10:00
TOP programma Fansche School. Zie pag. 07
14:00
Uitgaansmiddag 80+, zie pag. 11
11:00- 15:00
Repair Café, Dahliastraat 30
12:00-16:00
Rijbewijskeuring, zie pagina 12
Historie van de Culemborgse meubelindustrie
13:30-16:30
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2
10:00
Sixties / Seventies avond (tel. 06 55525529)
20:00- 01:30
In De Lantaarn, Gr. Kerkstraat 13.
Zat. 19 nov.
Sint Nicolaascantate: Strijkorkest Jetset en
15:15
Harmonie Pieter Aafjes, O.B.K. + kinderkoren
In Grote Barbarakerk. Vrije toegang
Di. 29 nov.
P.C.O.B. middag in Gandhisoos, Zie pag. 07
14:30-16:30
Zat. 03 dec.
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2
10:00
Wo. 07 dec. Rijbewijskeuring, zie pag. 12
Ma. 12 dec.
TOP programma Fransche School. Zie pag. 07
14:00
Zat. 17 dec.
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2
10:00
Wo. 21 dec. Rijbewijskleuring, zie pag. 12
Zat. 24 dec.
Levende Kerststal op de Kinderboerderij
17:00-19:30
DIS (= Digitale Inloop Senioren) computerhulp: Vrije inloop
- Op de maandagmiddagen 14:00-16:30u in de Gandhi-soos, Gandhi 205
- Op de woensdagmiddag 14:30-16:30u in de bibliotheek, Herenstraat 29
- N.B.: zie de agenda van BONVIE en van Huis van de Buurt

DE HISTORIE VAN DE MEUBELINDUSTRIE

Vrijdag 12 november op naar de Gelderlandfabriek! Dat mag u niet missen. We
verwachten een grote opkomst en hopen dat dit een geweldige middag wordt
met een heel gevarieerd programma. Liefhebbers kunnen zich tevens (wel van te
voren) inschrijven voor een (voordelige) Italiaanse maaltijd.
DE KIJKER NOVEMBER 2016
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AGENDA
DATUM

BEATRIXSTRAAT 20
ACTIVITEIT

TIJDSTIP

November en December 2016
Zat.
Wo.
Vr.
Zat.
Vr.
Di.
Do.

05 nov.
07 nov.
11 nov.
12 nov.
18 nov.
22 nov.
24 nov.

Vr.
Vr. +
Zat.
Di.
Vr.
Do.
Ma.
Vr.
Wo.

25 nov.
25 nov.
26 nov.
29 nov.
02 dec.
08 dec.
16 dec.
19 dec.
21 dec.

Vr.

30 dec.

Dag van de Mantelzorg
Optreden havenkoor ”De Deining” Gratis
Live accordeonmuziek + café. Gratis
Verkoop Jonker schoenen. Op het Plein
Spelmiddag op het Plein. Gratis
Betuwe Beweegt. Op het Plein. Gratis
Mannencafé €2,50 / €3,50
Met een goede film of activiteit
Beauty-ochtend. Op het Plein €2,50 / €3,50
Rockabillyweekend.
Zie te zijner tijd de affiches
PietenBINGO. Op het Plein. €2,50 /€ 3,50
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

19:30- 21:00
14:00-16:00
10:00-12:00
14:00-16:00
10:00-12:00
19.30-21:00
10:00-12:00

19.00-21:00
14:00-16:00
10:00-16:00
10:00-12:00
14:00-16:00
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
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
(contactpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel. 471000)
Maandag
09:00 –12:00
09:30 –10:30
Lobberegt)
10:00 –12:00
18:00 –23:00
19:30 –21:30
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
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
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 NOVEMBER 2016
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Colofon
Stichting Senioren Collectief Culemborg
Adres secretariaat:
- post: Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg
- e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com
K.v.K. 64893847
Bank: NL58ABO 0308 6178 00
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl
Voorzitter
Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Redactie De Kijker
Distributie De Kijker
Rijbewijskeuring
Dagreizen
“Klaartjes”-reizen
Belastinginvulservice

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
Contactpersonen activiteiten
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
Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeulen@hotmail.com
Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo.nl
Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaard@hotmail.com

515013
514879
753039
518935
520664
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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