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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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SENIOREN COLLECTIEF NA ÉÉN JAAR

Eén jaar geleden werd de nieuw geborene, de Stichting Senioren Collectief, op
25-0L-20L6 ten doop gehouden. ln het afgelopen jaar is er veel gebeurd en vele
activiteiten zijn succesvol geweest. Ook zijn we regelmatig door instanties
benaderd en konden we meepraten over zaken die senioren aangaan.

Onderstaand in vogelvlucht één en ander op een rijtje gezet.
- De Kijker - bron van informatie- werd door 5 redactieleden verzorgd en door

30 vrijwilligers bezorgd in 1400 brievenbussen.
- De "commissie reizen" organiseerde 5 dagtochten met in totaal meer dan

200 inschrijvingen. Ook de 80+ reisjes, die samen met de Stichting Samen

Verder werden geregeld, waren zeer geliefd.
- De rijbewijskeuringen in het Rode Kruisgebouw voor 75 plussers werden

drukbezocht. Gezien het feit dat de Gemeente stopte met het verstrekken
van de formulieren voor de benodigde geneeskundige verklaring, nam

Senioren Collectief de zorg hiervoor over. De benodigde formulieren van het
CBR konden ter plaatse gelijktijdig worden gekocht en ingevuld.

- De twee thema middagen, die samen met KBO en PCOB werden georga-

niseerd, konden rekenen op veel belangstelling.
- De middag in de Gelderlandfabriek over de Historie van de Culemborgse

Meubelindustrie kan gezien worden als succesvol. Deze middag werd door
240 gasten bijgewoond. Vele gasten vroegen het bestuur na afloop meer van

zulke middagen te organiseren.
- De bestuursleden hebben aan verschillende bijeenkomsten en overleg-

structuren deelgenomen. Er werden op verschillende terreinen contacten
gelegd. Het kost te veel tekst om dit hier te benoemen. We komen t.z.t. hier
in volgende uitgaven van 'De Kijker'op terug.

Dank willen we uitspreken aan:
- alle vrijwilligers,
- al diegenen, die hebben gedoneerd,
- de adverteerders van De Kijker (híerdoor is De Kijker zelf bekostigend),
- Bladt Charity, de Rabobank, Kruisvereniging Culemborg, Cultureel fonds en

Bu urtpanel fonds, a lsmede het gemeentel ijke Bu rger i nitiatieffonds.
Zonder al deze voornoemde vrijwilligers, adverteerders en financiële onder-
steuners zouden wij dit jaar niet hebben kunnen doen wat we hebben gedaan.

DANK.... DANK... DANK!
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í ev(B I a nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.r.. .,: ll .,r Íysiotheràpie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN :

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.
r ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een

cursus voor senioren.

valpreventie

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen : 06-18867283; evelien @evela nx.nI

Kijk op eenspp mijn website: www.evelanx.nl
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KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen von de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden

Schilderïen - Sierhussens -'Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 344
410,4 AE Culembors

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl



PARTYCENTRUM

DE LANruARN
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

BERT REINTJES, BEDANKT VOOR ALLES!!

ln de bestuursvergadering, samen met de redac-
tiecommissie, vertelde Bert Reintjes dat hij gaat

stoppen met de redactie van De Kijker en ook met
zijn bijdrage aan het organiseren van de thema
bijeenkomsten. Hij vertelde dat dit voor hem een

moeilijk besluit was, maar dat hij door piivé om-
standigheden prioriteiten moet stellen. Het bestuur
begrijpt dit, maar vindt het wel heeljammer.

Bert,
wij willen je hierbij onze dankboarheid betuigen voor alle zoken, die jij gedurende

longe tijd hebt opgepakt en gedoan. Door jouw bevlogenheid, je kundigheid en

enthousiaste inzet heb je jarenlong de redactie van De Kijker gedrogen en

versterkt. Je ging ook dit jaor nog op pad om somen met Ton Scholtens
advertenties binnen te halen, zodat DE KIJKER in 2017 weer budgettoir neutrool
gedrukt kan worden erfgrotis bij 1400lezers in de brievenbus volt.

lk weet dat een koal "Bedonkt" niet genoeg is, moor ik weet even geen ander
woord te bedenken. Sommige daden en gevoelens zijn niet in woorden uit te
drukken. Wat ik wel weet is dat wij allen: het bestuur, het organisatieteom van de

themabijeenkomsten en in het bijzonder het redactieteam, jou alle rust en goeds
wensen.

lk denk mede nomens de Culemborgse senioren en de lezers van De KIJKER te

spreken als ik de bewondering voor al je werk en onze dank uitspreek voor je
geweldige betrokkenheid en de geboden relevonte informatie.

Nomens het bestuur en de redactie
Sti chti n g Sen Ío ren Col I ecti ef Cul embor g

H en ni e Sm i dt, voorzitter

Telefoon

0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.
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DIENSTWERK

Dienstwerk Culemborg bestaat inmid-
dels ruim L0 jaar en heeft al vele
huurders en huiseigenaren geholpen bij
allerlei klussen in en om het huis.
Díenstwerk stuurt, indien men dit wenst,
bínnen enkele dagen een passende

kandidaat voor een bijbehorend tarief.
(zie www.dienstwerk. nl )

.SAMEN STAAN WE STERK, MET ELKAAR MAKEN WE HET VERSCHIL!'

Onder dít motto is Dienstwerk Culemborg in maart 201-6 gestart met een project
voor 65-plussers om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

PROJECT CULEMBORGSE SENIOREN SOLIDAIR

Nu in Nederland de zorgkosten toenemen en niet iedereen een beroep op een
ander kan doen, is dit een project waarbij mensen juist elkóór steunen. Dit gebeurt
in de vorm van kleinschalige sociale netwerken, waarin 65-plussers elkaar bijstaan
wanneer dit nodig ís.

Dit helpen kan praktisch zijn, een boodschap doen, gewoon voor de gezelligheid

koffiedrinken, een potje kaarten, koken, etc. De mensen die samen aan zo'n klein
socíaal netwerk deelnemen, spreken met elkaar af hoe ze dit invullen. lmmers,
niet iedereen is op alle momenten beschikbaar en de ander zal liever kaarten dan
koken.

OP ZOEK NAAR MENSEN

Dienstwerk Culemborg is nu op zoek naar mensen die willen deelnemen aan zo'n
netwerk. Wilt u íets betekenen voor uw leeftijdgenoten in de vorm van sociale
betrokkenheíd en praktische ondersteuning in uw buurt? Wij bieden met het
project Culemborgse Senioren Solidair begeleiding en coaching bij het vormen
van netwerkgroepen voor en door senioren.
lnteresse? Meldt u zich dan aan. Wij komen graag bij u langs met uitgebreide
informatie.

Olga Ellerman: 0345 533 933 of 06 5L 999 090
E-mail: olga.ellerman@dienstwerk.nl

fi :', :r. :r,;,r j'..',tt t'itt'.."t+r';,t 1.1"1,,;.','i'll*

-lrr.:,1.1,."1r: :,1.:...,, .,'r,,'...,,,rt-,li',,,,,,,,,,j j :.l **ó;,****x*,

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.n I

lENSïU/E
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Open ngstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 21.00 I za 8.00 20.00 I zo 11.00 - 18.00

w§ Gigl SmitS I Koopmanssildeplein 16 I 410sTX Culemborg lI.034s532525

BELASTI NGAANGI FTE 2016

Hoewel het invullen van de aangifte over 2016 nog niet aan de orde is, is het toch

nuttig om te weten met welke veranderingen we te maken zullen hebben.

VERANDERINGEN
- Op de eerste plaats is een vereiste dat u lid bent van de KBO/ANBO/PCOB.

Tijdens ons bezoek zullen we dan ook naar uw lidmaatschapskaart vragen.

- Een andere wijziging is het feit dat er per aangifte € 5,50 in rekening wordt
gebracht. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten die de bonden maken

voor de belastingservice. Verder kunnen wij als invullers een onkostenver-
goeding van maximaal € L2,OO vragen. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar

toen we het overigens niet gevraagd hebben. Hoe dat dit jaar zal gaan

moeten we nog bespreken in ons belastingserviceteam.

Veel mensen hebben tegenwoordig een DigiD. Met deze code hoeven we in
principe geen gebruik te maken van het computerprogramma van de bonden

maar van het programma van de belastingdienst. Dit heeft echter een groot

nadeel. De DigiD is een strikt vertrouwelijke code. Als die wordt afgegeven is

misbruik mogelijk bijvoorbeeld als het gaat over het opvragen van gegevens bij de

gemeente. Dat is natuurlijk maar betrekkelijk omdat de belastinginvullers in feite
toch al veel belangrijke gegevens kennen. Al met al toch voldoende reden om het
eventuele gebruik van DigiD ook In ons team te bespreken.

Hans van Wij ngaa rden, coördi nator belasti ngservicetea m

DAGBESTEDING 'BIJ DE DIJK,,

ln Culemborg is al enige tijd in het
buitengebied van Culemborg een

nieuwe kleinschalige mogelijkheid
voor DAGBESTEDING. ln een

huiselijke sfeer verzorgen zij de dag

voor zelfstandig wonende senioren
met en zonder beperking.

Meer info: 06 879229 00

ilt

l.t

DE KIJKER FEBRUARI 2017



80+ REISJES MET STICHTING SAMEN VERDER

Er kunnen steeds 77 personen + één rolstoelploats deelnemer mee.

ERWTENSOEP ETEN

Nu het nog koud en winters is willen we in
februari heerlijke erwtensoep gaan eten op
een, idyllisch plekje aan de Lek en wel in

"Beachclub Klein Scheveningen" in Lopiker-
kapel.

TELANDS
body fashion

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Datum:

Thuiskomst:
Kosten:

Opgeven:

zaterdag 18 februari.
U wordt opgehaald tussen 1L,00 -

rond 15.00 uur.
€ 10,00 Hiervoor krijgt u de busreis, erwtensoep met roggebrood
en spek plus 1 x koffie/ thee of fris.
tot uiterlijk L0 februari bij Riet van Hazendonk. Tel. 515001"

Ll-.30 uur.

NOGMAALS PANN EN KOEKEN ETEN :

Gezien de prettige ervaring en de grote
belangstelling voor dit reisje op 12

november 201.6 willen we dit tochtje
herhalen. De Ponthoeve ligt erg leuk. Aan de

ene kant kijk je op het stadje Vianen, aan de

andere kant op de Lek en aan de derde kant
kijk je de koestal in.

Datum:

Thuiskomst:
Koste n:

Opgeven:

zaterdag 25 maart 2017 .

U wordt opgehaald tussen 11.00 - l-l-.30 uur.
ongeveer l-5.00 uur.
€ 12,00 Hiervoor krijgt u het vervoer en een pannenkoek met
een consumptie. U kunt kiezen uit een pannenkoek met maxi-

maal twee ingrediënten er op.
tot uiterlijk L5 maart bij Riet van Hazendonk. Tel.: 515001".

(N.B.: mensen van de vorige reservelijst hebben voorrang).

Horloges

\eparatie van klokkèn en horlo§es.

Horlogebanden van Morellato

o Horloges van: Bruno Söhnle, funghan§i

Mondaine en Pellikaan Timinf"'.,1: '

:1

Een.nieuwe batterii voor uw horloge - aitild - voor slechts € 5,-

Sr4DsuunwERKN^AKERU Zoxrs
,.'

Het adres voor urir(

:i li I

KLOKIE THUIS TIKT
..:

H§I
itl

1;..
o.

o

o'

VAARTOCHTJE: ln mei staat ook nog een vaartochtje op het programma, ln een

van de volgende nummers van DE KIJKER leest u hier meer over.

DE KIJKER FEBRUARI 2017 Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com



í

Kwaliteit, seruice
én d"eskundigheid
Gediptomeerde optlciens,
contactlensspeciaListen en

optometristen

@ merkx
brillen, contact[enzen en optometrie

V:rkensmarkt 15,4101 CKCutembors, 103451 520000
Pritssestrèat 1,4101 CM Cutemborg, 103451 51 73 78

Voo.straat 98 4132 AT Vlanen, 103,i7) 37 35 00

ww m-".kxbrlllen nl

8 MAART 2017 DAGTOCHT RUURLO, DOESBURG EN HARSKAMP

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we op weg naar Ruurlo. Bij aankomst
gebruiken we bij "Cactus Annie" 2 x koffie met lekkere kruidkoek. Daarna krijgen
we van Annie op een leuke manier uitleg welke cactussen er allemaal te zien zijn

in de Oase. Bijvertrek krijgt u een cactusje mee.

Om 12.30 uur gebruiken we bij restaurant "'t Wolfershuus Susebeek" een lunch

met kroket. Vanaf l-4.00 uur zijn we in het Hanzestadje Doesburg, dat binnen zijn

veste een uniek fabriekje herbergt - thans ook museum -, waar we uitleg krijgen

over hoe mosterd wordt gemaakt.

Daarna hebt u vrije tijd om in Doesburg door te brengen.

Om 1-7.15 uur gaan we bij restaurant
"De Molen" in Harskamp een heerlijk
stampotmenu gebruiken met o.a.

boerenkool, zuurkool, hutspot met
rookworst, spek, jus, diverse zuren en

als dessert een bavarois met
slagroom.
We verwachten rond 20.00 uur weer
in Culemborg te zijn.

Deze dagtocht kost € 53,00 Dit is inclusief 2 x koffie met koek, bezoek "Cactus

Annie"+ cactusje, lunch met kroket, bezoek mosterdmuseum, stamppotmenu en

vervoer.

AANMELDEN: het aanmeldformulier (bladzijde 08 ) kunt u tot 26 februari
inleveren bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47,4102 VB Culemborg,

e-mail : yvonnebrouwers@hetnet.nl.
BETALEN: betaling graag ook vóór 26 februari op rekening

NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:

O 1. 08:30 : Garage Streef
O 2. 08:35 : Betsy Perkweg/Roosje Vos

O 3. 08:40 : Otto van Reesweg/Vianense Poort
O 4. 08:45 : Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08:50: Driestad (bij bushalte)
O 6. 08:55: Marskramer Chopinplein

Altijd vers, altijd lekker
Wist u dat wii:

- Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag rw unch kunnen verzorgen
Elke dag kurnen bezorgen
Elke dag verse v aalen oÍ gebak kunren verzorgen

- Een ul.gebreld assortimeni hartige snacks hebben
Voor u eLke dag verse kofÍie met lets ekkers voor l<L.lnnen verzorqen
Onze winke e <e dag scioor en fris is

U elke dag met een glim ach bedienen

Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altiid vooÍ u klaar

DE KIJKER FEBRUARI 2017



DE OUDERENADVISEUR

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat is de wens van velen. Dat klinkt
eenvoudig maar dat is het soms niet. Wanneer men vragen heeft, of hulp nodig
heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg en niet goed weet hoe men dit
moet aanpakken, dan kan men terecht bij de ouderenadviseur.
De ouderenadviseur kan, door middel van het geven van informatie en advies,
ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en gaat hierbij uit van de wensen
en mogelijkheden. Dit kan telefonisch maar ook in een huisbezoek. N.B. Er zijn

geen kosten aan verbonden.

Voorbeeldsituaties:
- u kunt zich thuis steeds minder goed redden. Wassen en aankleden lukt niet

meer. Bijwie klopt u aan?
- koken gaat steeds moeizamer, hoe komt u aan uw dagelijkse maaltijd?
- zorgvoor het huishouden valt u steeds zwaarder. Hoe regelt u hulp?
- U heeft niemand die met u meegaat naar het ziekenhuis.
- het wordt steeds moeilijker om financieel rond te komen, of u heeft schulden.

Voor deze en andere situaties kan men terecht bij de ouderenadviseur.
Voor info: ElkWelzijn: Sylvia Mooren, Meerlaan 22, Culemborg, Tel. 51.5227

INVULSTROOK inleveren vóór 25 februari bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47,
4102 V B Cu !emborg, e-mail : yvonnebrouwers@ hetnet.n l. (Zie pag. 07)

Y--

Adres van persoon nr. 1-:

INVULSïROOK DAGTOCHT RUURLO, DOESBURG, HARSKAMP

Nr. oostao- Rolstoel/Naam ter.nr. ' 
;iJ;" ;;i;;;; Dieet

.l_:

DE HISTORIE VAN DE CULEMBORGSE MEUBELINDUSTRIE

De middag van L8 november 2016 in de gelderlandfabriek was een succes!

die de

Senioren Collectief en de Stadswerk-
plaats kunnen terug kijken op een

geslaagde middag. Een middag waar
de meubelindustrie en de oud mede-

werkers centraal stonden. De 240
aanwezigen waren zeer positief en

vroegen zelfs om meer van zulke

middagen.
Bent u er geweest en wilt u nog even

terugkijken of bent u nieuwsgierig geworden naar deze middag, kijk dan op onze

webs ite www.seniorencollectiefcu lemborg.nl
Even klikken op evenement en u ziet alle 90 meubelfabrieken aan u voorbij gaan.

Alsmede de presentatie "ode aan de medewerkers" met diverse foto's en een

beeldoverzicht van deze middag.
Hennie Smidt

DE KIJKER

Er waren mensen die de omslag van DE KIJKER teveel deed denken aan DE ANBO

terwijl die in Culemborg is opgeheven en we verder gegaan zijn als SSCC. Daarom

koos het bestuur voor een andere kleur omslag. Tevens is besloten dat we enkele

keren per jaar een extra dik blad zullen uitgeven. 20 pagina's in plaats van 16

pagina's. Deze DE KIJKER van februari bevat al 20 pagina's. Dat zult u waarschijnlijk
alwelgemerkt hebben.

AANVU LLI NG REDACÏI ETEAM

We zijn heel blij dat zich iemand heeft aangemeld als redactiemedewerker. Haar

naam is Louisette Duchène en van af februari gaat ze het redactieteam ver-
sterken. Louisette: hartelijk welkoml!! Wijvinden dit extra fijn gezien het feit dat
Bert Reintjes, jammer genoeg, stopt met het redactiewerk. Dit heeft u kunnen

lezen op pagina 3.

De redactie- en de bestuursleden hebben reeds kennis gemaakt met Louisette.

We wensen en hopen dat we iets kunnen betekenen voor elkaar en voor de lezers.

Het ziet ernaar uit dat dit wel zal lukken.

Namens het redactieteam, Riet van Hazendonk

"1_:

;3:

.4:
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Opmerkingen/ bijzonderheden :
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DIS-GROEP CULEMBORG

DIS is een afkorting van Digitale lnloop Senioren. Zij

biedt SO-plussers gratis computerhulp op
verschillende locaties. Hier kunnen zij tijdens de

inloopuren terecht met vragen over, en problemen
bij, het gebruik van de computer of tablet. Zij

kunnen in de meeste gevallen pasklare antwoorden
geven en problemen (helpen) oplossen.

De D|S-groep is ontstaan in de jaren '90 en bestaat uit een aantal vrijwilligers die
het leuk vinden mensen te helpen met computerproblemen. De groep werkt
samen met de Bibliotheek Culemborg, ElkWelzijn te Culemborg en Stichting
Zorgcentra De Betuwe, afd. Culemborg. Als groep hebben zij de beschikking over
de computerruimte in de Bibliotheek waar 12 computers staan met Windows l-0.

Tevens hebben zil zelf 3 laptops met Windows 10 waarvan er steeds 2 beschikbaar
zijn het Huis van de Buurt. Als u zelf geen computer heeft, kunt u op deze

computers en laptops een keer ontdekken wat men er zoal mee kan doen. Als
groep zijn zij bekend met het feit dat mensen van 50+ en ouder niet zo snel

omgaan met de nieuwe technieken als jongeren. Zij houden daar rekening mee:

met veel geduld leggen ze de werking van de computer en de computerprogram-
ma's uit. De hulp is gratis. Er staat wel een busje op alle locaties waar men een

vrijwillige bijdrage in kan doen.

Men is van harte welkom op een van de volgende locaties:
- het Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20. Op woensdag 10:00 - 12:00
- museum Elisabeth-weeshuis/bibliotheek, Herenstraat 29 . Op

woensdagmiddag van 1,4:30 - 16:30 uur.

Op deze locatie kan men, zoals hierboven vermeld, werken op de aanwezige
computers, die voorzien zijn van Windows 10. Wanneer men lessen volgt bij
SeniorWeb West Betuwe (SWWB) of de Volksuniversiteit, kan men zijn

huiswerk maken, waarbij men direct begeleiding krijgt. Als u een eigen
laptop of tablet heeft, kunt u die meenemen en het huiswerk direct daarop
maken.

Op deze locaties wordt u gratis geholpen en de toegang is vrij.

DISGROEP

ln 2017 zijn er middagen waarin de D|S-groep

extra onderwerpen behandelt.

EXTRA ONDERWERPEN:
- op 22februari het onderdeel "verkennen

van de computer".
- op 5 april: "aangifte inkomsten-belasting

per computer".
De toegang voor deze inloopmiddagen is gratis

en worden gehouden in het Elisabeth Weeshuismuseum, Herenstraat 29,

aanvang l-4.30 uur.

Als men gebruik wilt maken van standaard inloopuren, kunnen de vrijwilligers van

de D|S-groep u onder meer helpen met en bij:
- alle programma's van Windows 7, 8 en 1-0,

- Microsoft Office-programma's Word, Excel en PowerPoint,
- internetten, tPt

- e-mailen,
- beveiliging van uw apparaat en programma's,
- schoonmaken van uw apparaat
- video- en audio bewerking,
- fotobewerking.

Heeft men een vraag over, of probleem met, een onderdeel dat niet in het lijstje
staat, kom dan gerust even langs op een van de locaties.
Ook kan men zijn of haar vraag of probleem eerst per e-mail sturen. Men
ontvangt dan zo spoedig mogelijk gericht antwoord en soms al direct de oplossing
voor het probleem of het verzoek tijdens de inloopuren naar de locatie te komen.
Neem, als u een laptop of tablet heeft, deze dan wel mee.

Het e-mail adres is: disgroepculemborg@gmail.com
De website is: disgroepculemborg.weebly.com.
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zoken.

Hebt u dat ook, dat u soms niet op een naam kan komen. Later, als het niet meer
nodig is, dan weet je het weer. lk heb een nieuwe uitdrukking geleerd: "Een

senior moment". lk heb erover nagedacht, hoe ik dit "senior moment" moet
plaatsen. Nou ik heb een verklaring gevonden. ln de afgelopen weken werd ik
geconfronteerd met verschillende zaken uit het verleden. Bijvoorbeeld tijdens de

middag in de Gelderlandfabriek over "de Historie van de Culemborgse meubel-
industrie". Er kwamen heel veel herinneringen boven. Bij een TOP voorstelling in

de Fransche school werd Farce Majeure nog eens ten voete uit belicht.50 jaar
geleden bleek dit programma al uitgezonden geweest. Wat bleek: de liedjes

werden nog door iedereen meegezongen en ook de sketches konden op

herkenning rekenen. Alles kwam weer in ons brein naar boven: Culemborg met
zijn meubelfabrieken en Farce Majeure met zijn sketches.

Naast al die herinneringen uit ons verleden moeten
we ook even stilstaan bij het heden. Alle beelden en

namen van politieke figuren over de gehele wereld
komen in de media aan ons voorbij. Artiesten,
acteurs en sporthelden vermaken ons op de TV. Er

wordt wel van ons verwacht al deze televisie persoon-

lijkheden bij naam te kennen. Dan nog niet te spreken
van alle mensen die we in meer dan 65 jaar in het
verleden hebben ontmoet. lk weet niet of u een com-
puter heeft, maar bij een groot bestand duurt het lang
voordat de gewenste gegevens verschijnen. Wat
dacht u dan van onze hersenen, zoeken, zoeken in
een gigantische brij van namen en beelden die wij in
ons gehele achterliggende leven hebben opgeslagen. Daarom duurt het volgens

mij ook wat langer dat wij (de senioren) op een naam kunnen komen, toch !? lk
weet natuurlijk ook wel dat ik zwam, alles loopt terug als je meer jaren telt. Ook je

hersenen, maar deze verklaring lijkt me toch wel heel aannemelijk. lk hou me

eraan vast, want laten we het "Senior moment" accepteren en misschien zelfs

koesteren. Een moment dat bij onze leeftijd hoort en volgens mij ook getuigt van

een rijk, intensief en maatschappelijk betrokken leven.

lk wens u nog heel veel mooie momenten toe en laat het "senior moment"
daarvan, dan wel af en toe, deel uit mogen maken.
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ONBEZORGD OP REIS? MAAK KENNIS MET ECT ZORGVAKANTIES

Aan de overkant van de rivier de Lek ligt
Schalkwijk. Hier is ECT Zorgvakanties geves-

tigd. Een reisorganisatie gespecialiseerd in

zorgvakanties. U kunt met ECT op reis in

Nederland, in Europa en ook ver weg.
Onze gast houdt van natuur, cultuur, steden
en rust en wil graag interessante excursie-
mogelijkheden. U wilt terug kunnen vallen op ons deskundig team van vrijwillige
reisbegeleiding en verzorgenden. Het team ondersteunt de gast bij zijn zorgvraag,
zodat u ontspannen en zonder drempels op reis kunt.

ECT Zorgvakanties verzorgt graag een onvergetelijke reis voor:
- gasten met een beperking en/of zorgvraag
- partner, familieleden en/of mantelzorgers
- gasten die terug willen vallen op ons deskundig begeleidingsteam.

U kunt met ons op reb per bus, vliegtuig of inschepen op een zee- of riviercruise.
Onze reizen kennen diverse gradaties qua aanpassing. Het is daarom belangrijk
dat u de juiste keuze maakt voor een bij u passende reis. Wijadviseren u graag.

Als bestemmingen kunt u onder meer denken aan Engeland, Duitsland, Slovenië
en Noorwegen. Als u verder weg wilt, dan behoren Zuid-Afrika, lJsland en de VS

tot de reismogelijkheden in het nieuwe reisjaar.
Wilt u nader kennismaken met het concept van ECT Zorgvakanties en het
reisaanbod? Kent u iemand voor wie deze manier van reizen een uitkomst is?

Vraag dan onze nieuwe brochure 2017 aan. Met veel plezier sturen wij u die
kosteloos toe.

Op onze Facebookpagina plaatsen wij regelmatig interessante nieuwsberichten.
Neemt u eens een kijkje op www.facebook.com/ECTZorgvakanties. Ook kunt u

terecht op onze website www.ect-zorgvakanties.nl of u belt T (088) 328 00 00.

Onze afdeling reserveringen is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 -
17.00 uur. Mailen kan via info@ect-zorgvakanties.nl.
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ASEM

ATJAR

BAMI

DJAHE

EMPING

GORENG

IKAN

IKAT

HATI

KATJANG

o KETJAP

o KLAPPER

o KOKOSMELK

o KROEPOEK

o LAOS

o LOMBOK

o MIE
o NASI

o OEDANG

o OPOR

o TAMARINDE
o TAOTJO

o TELOR

o TEMPE

o TERASI

o TERI

o PEDIS

o PETEHBONEN

o ROEDJAK

o SANTEN

o SEREH

o SEROENDENG

o SJALOTTEN

o SMOOR

o SOJA

o TAHOE

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 worden.
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord.

De oplossing van de woordzoeker uit het september/oktobernummer is:
,TROMPETGESCHAL'
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Leden van ANBO PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 1 1:00 tot 14:00 u

GnnuwELMAN yA
t w e e w i e I e r s '1)'"lL MI

@
E1IJrtr) ntte kennis en ervaring

in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www. grauwel ma ntweewielers.nl

Te|.0345- 531.572



@OITY

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.n I
rti. paÍkeren: Jd(hthàven, Pàlumbustetrein Belàald firkeren Lange Meent

íÈy,,*l^-?[kj

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T. 0345 - 51 0425

www.vand riel-schi ldersbedri jf.nl

info@vand riel-schi ldersbedri jf.nl

Ív{enC fri, u*,i, sr eisons
Chinese beweg!ngskunst voor iedereen!

Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen.......
Daar krijg je energie van!

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het

valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf !

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

SENSOOR

Veel mensen hebben geen of te weinig sociale contacten. Eenzaamheid is het
gevolg. ln het contact met Sensoor is er aandacht voor de belangrijke zaken uit
iemands levensverhaal, en ook voor zo maar een praatje.

Niet alle zotgen, vragen, problemen, geheimen kun je (meteen) delen in je
omgeving. Een eerste keer je verhaal anoniem vertellen aan een geschoolde

vrijwilliger die met aandacht en zonder oordelen naar je luistert, kan helpen om
de spanning te verminderen. Het is vaak een opstap naar openheid en

hulpverlening. Wanneer u al hulp of begeleiding heeft kan Sensoor een aanvulling
zijn op wat dichtbijgeboden wordt.
Bereikbaarheid
Sensoor is in opdracht van de gemeenten 24 uur per dag telefonisch bereikbaar,
tel. 0900 - 0767. Voor iedereen die behoefte heeft om met iemand te praten.

Chatten kan van 10.00 - 22.00 uur en mailen kan altijd, via www.sensoor.nl

WONINGCORPORAru KLEURRIJK WONEN

Digitale balie
Begin december viel er bij huurders van KleurrijkWonen een brief in de bus met
als onderwerp: Digitale Balie. Een mogelijkheid waarmee snel en eenvoudig eigen
woonzaken, 24 uur per dag, kunnen worden geregeld.

Het bestuur van Senioren Collectief kreeg signalen dat dit bij veel oudere
bewoners onrust veroorzaakte, omdat ook hier weer de computer moest worden
gebruikt als men contact wilde en/of een reparatie moest doorgeven. Er werd in

de brief niet aangegeven dat, als men geen computer heeft, er ook gewoon naar
een bepaald nummer kan worden gebeld. Vanuit Senioren Collectief is er een e-

mail naar Kleurrijk Wonen gegaan, dat het jammer is dat men in de brief niet heeft
aangegeven dat er ook gebeld kan worden. Twee dagen later kregen we bericht
terug met de mededeling dat er een 2" brief naar de huurders is verzonden met de

vermelding dat, als men geen computer heeft, er op de oude manier naar Kleurrijk
Wonen gewoon kan worden gebeld. Men had begrip dat er onrust en paniek was

ontstaan bij de oudere huurders, maar dat dit zeker niet de bedoeling is geweest.

KleurrijkWonen vroeg ons, in geval er vragen komen, te antwoorden dat er
eigenlijk niets veranderd is en telefonisch contact altijd mogelijk blijft.

Het telefoonnummer van KleurijkWonen is 0345 596100
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RIJBEWIJSKEURING 75+

DATA RIJBEWIJSKEURI NGEN:

op de woensdagen 01- en 15 februari, 01- en 14 maart (dit is op een dinsdag), 05

en 19 april , 03 en 17 mei
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
keu ri n gsa rts, vi a Med i pa rtners, te lefoo n 07 1.-57 28434
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 contont te betolen aan de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: met ingang van L3 april 2016 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 hiervoor € 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

uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,

(persoonlijk gratis af te halen bij

4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039

TOP-VOORSTELLING IN FRANSCHE SCHOOL

- Maandag 6 februari: Yvonne Keuls met "Familiegedoe"
Yvonne Keuls weet haar schrijverschap met haar stem een extra dimensie te
gevena Ze is een ras vertelster en neemt haar publiek mee op een reis door haar
leven en haar werk. En passant stelt ze ook haar familie, vrienden en huisdieren
aan u voor en dat kan leiden tot hilarische momenten, vandaar de nogal
uitdagende titel van het programma.

- Maandag 6 maart: Keuzefilm
Op deze middag wordt een film vertoond die tijdens één van de TOP-middagen
door de bezoekers is gekozen. Deze gekozen film wordt t.z.t. bekend gemaakt.
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De vrijwilligers van Klaartje veryoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
en naar zíekenhuizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

onder een
aangeboden

In Bartjes kringlooprcentrum zijntegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Alt{d in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart'
speciaal thema bijzondere artikelen
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

angru
aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffïecomer ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de
bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en zíel tn voor het welziin van ouderen en
beperking. Ze doen hun werk graag en met plozicr. U bent

mensen met een

welkom!



www.visscher.nl

FEBRUARI EN MAART 2CI17

DATUM

i

Wo., 01

ACTIVITEIT TIJDSTIP

feb. Rijbewijskeuring Zie pag t6

7a o4 foh Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840) i 10:00Lo' vï rEU' 
. Gratis rondleiding oude stadhuis (duur: 1,5 uur) 14:00

Ma. 06 feb. ; TOP programma Fransche School, zie pag. 3.6 '1.4:OO

Za. 1-1 feb. : Repair Café, Dahliastraat 30 12:00 - 16:00

Wo. 15 feb. Rijbewijskeuring. Zie pag. 16 10.00

Za. j_g feb. W_andelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840)
80+ reisje: erwtensoep eten

10:00
Zie pag. 6

wo. 0L mrt. Rijberïiijskeuring

7a o4 mrr Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840) 10:00

Zie pag. 1,6

Ma 06 mrt,

Wo. 08 mrt.

TOP programma Fransche School, zie pag. 16 14:00

Dagtocht Ruurlo, Doesburg en Harskamp

Repair- en kledingruil Café, Dahliastraat 30

Zie pag.7

10:00 - 1-6:00Za 
, 
1L mrt.

Di. r 1"4 mrt.
j

Za. , l-8 mrt.

Za. 25 mrt.

Zie pag. 16

80+ reisje: pannenkoeken eten

DIS (=9;g;1"Ie lnloop Senioren) computerhulp: vrije inloop
Op de woensdag middag 1,4:30 - 16:30 in de bibliotheek, Herenstraat29

Rijbewijskeu ring

Wandelen vanaf De Raaf nr, 2 (info: 513840) 10:00

Zie pag. 6
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DATUM
l

Vr. 03 feb.
l

Wo. 22feb.

Do. 23 feb.

FEBRUARI EN MAART 2017

ACTIVITEIT

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis

Optreden "Fruitig geflipt" op Het Plein. Gratis

Mannenavond op Het Plein. € 2,50

Café Nostalgia op Het Plein. Gratis

Bingo op Het Plein. Kosten: €2,50/€4,,.ió

Mondharmonicagroep uit Renkum, op het Plein.

G ratis

Verkoop Jonker schoenen op Het Plein

Lu nchconcert

TIJDSTIP

L4:00 - 16:00

1-9:30 - 21:00

L9:00 - 21:00

1-0:00 - L2:00

14:00 - 16:00

19:00 - 21:00

1"4:00 - 16:00

1-0:00 - 12:00

11:00 - 15:00

Vr. 24feb. Beautyochtend op Het Plein. € 2,50

Za. 25 feb.

Di. 28 feb.

Vr. 03 mrt.

Za.

Do.

Vr.

Za,

Di.

Do.

Vr.

04 mrt

16 mrt.

L7 mrt.

25 mrt.

28 mrt.

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis

Cafe Nostalgia op Het Plein. Gratis

Bingo op Het Plein. Kosten: €2,5O/€3,5O

1-4:00 - 16:00

1-4:00 - 16:00

19:00 - 21:00

19:00 - 21-:00

10:00 - 12:00
l-4:00 - 16:00

30 mrt. Mannenavond op Het Plein. € 2,50

- Beautyochtend op Het Plein. € 2,50
51 mrt' 

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis

Elke maandag : Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30 - 12:00

lnfo: Gerrie Voorhorst, tel.: 520164 of 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: Marthie Reverda

Elke woensdag: klassiek uurtje "Beethoven", 10:30 - 1-1-:30

Voor meer informatie raadpleegt men de affiches en de aankondigingen.
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Brenkman I Varkensmarkt lo I Culemborg
Í 0345 512673 | www-brenkmanculemborg.nl
Opèningstirdèn di t,/m vr giOO - l8:OO

vr koopavond 19:OO 2'l:OO I zaÀ*OO 17:OO

KARAKTERUITVAART :

@ @ @ ïïffiïff',ffins€n'n'[werp
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Mqrkt 40 - 410'lBZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchten

Solodes en Pote ,s

Wiln en Relotiegeschenken

MM:MM§?§'WN

@
1O% KORTING

op veftoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)
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reizen

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenvervoer,

Streef Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons bent u op het goede adres om voor u en uw

medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Voor alle info, Streef Reizen BV
vragen of Ant. van Diemenstraat 14
offertes: 4104 AE Gulemborg

Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
i nfo@streef -reizen. n I

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEIÏEN IN BONVIE

(contactpersoon: Teuni Verwolf, tel. 471000)

Maandag
09:00 - 12:00
09:30 - 10:30
L8:00 - 23:00
19:30 - 21:30

Dinsdag
09:00 - 12:00
13:30 - L6:00
1.9.3O - 22:OO

Woensdag
09:00 - 12:00
10:00 - 11;00
13:30 - 17:00

Donderdag
09:00 - 12.00
13:00 - 1-7:00

13:30 - 16:00
L8:00 - 23:00
19:15 - 21:30

Vrijdag
09:00 - 12:00
09:00 - 09:45
09:30 - 11:30
1-0:00 - 12:00

Zaterdag
1-0:00 * 12:00

Zondag
10:30 - L2:00

;;;,,

!,/*r* f:,tlr*mti,r.4
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt)
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent: Ruud van Nunen

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Sjoelen

Zangkoor onder begeleiding van Aniecke van Delft
Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren

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

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub BonVie

Scrabble

Biljarten met biljartclub BonVie

Koersbal

Koffie-inloop in De 0ntmoeting
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotheropeute
Breiclub
Schilder/tekenclub. Eigen materiaal meenemen.
(docente lnek Terstappen, begeleiding om de week)

Koffie-inloop in De Ontmoeting

KotÍic inloop in De Ontmoeting

Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 I € 1,00
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COLOFON

§TICHTING §ENIOREN COTLECTIEF CULEMBORG

Adres secretariaat:
post: Lindeboom13, 4101 WE Culemborg

e-mail : sscc.secretariaat@gmail.com
K.v.K. 64893847
Bank: NLSSRABO 0308 6178 00

Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl
BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smidt

hen n iesmidt@versatel. n I

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

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens @tele2. n I

Dhr. J. (Hans) Dirkse

d irksonidus@ziggo. n I

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

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr, A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2. n I

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

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
vi rginievermeulen @ hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaa rd @ hotm ail.com

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

"Klaa rtjes"-reizen

Belasti ngi nvulservice

s1s013

st4879

753039
0649715550

518935

520664

515001

753039

753039

06391,42217

515001

513955

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u

ons wilt steunen met een (kleine) bïjdrage, zijn wij u zeer dankbaar.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:

NLSSRABO 0308617800 t,n.v. SSCC te Culemborg.

LAVE woninginrichting
IIffiIffi'ffiII

Color Aour lik
Tapijt-vi nyl-laminaat-marmoleum-pvc

Gord ij nen-vitrage-inbetween

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette

Zonnescherm-screen-rol luik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave-wonen.nl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

&§::::, , ' VefkOOp
Samen lossen wli uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn w'1i er om het op te lossen.

l.l kLrnt altll'd zonder afspraak gewoon bi1'ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
rl,rn k,,rrr<.n wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

DE KIJKER FEBRUARI 2017

www.Í1 computers.nl info@f1-computers.nl



MEU BELHANDEL,,'B rodaal"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl.2 nachtkaÍjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen
Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - '1 splittopper

2 x potenset - HooÍdbord met bies

van€2075,- NU € Í550,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € Í050,-
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6000M2
WOONIDEEËN

IN TIFESÏYLE
EIGENTI'DS MODERN

EN INDUSTRIEET

ROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

U vindt ons ook oD WWW-BRADAAL.NL


