Sen

ioren Collectief Culem borg

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg
Tel. 0345-5,13370

mwmdxwrg
\rssr thu§s o$ b§mmenx
§Wwb§e§e

de inlste§tímg

KoopmansgiJdgplein r8
4ro5 TX Culenlborg
a345 473 609
infn@mwdpluszorq nl

Kopij voor het aprilnummer inleveren vóór 1 maart 2017

INHOUD

COLLECTIEF...........

FINANCIËLE STEUN AAN SENIOREN
THEMABUEENKOMST fÉTLIGHEID.......

AGENDA SSCC.......

.,,,,,,.,,,,.,.,2
.3

..................................... 73

COLOFON

WUZIGINGEN DIE VOOR DE IEZER VAN BEIANG ZIJN

Om over de juiste gegevens te beschikken vqn de lezers van De Kijker, verzoeken wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere
Íedenen, te melden bÍ Stichting Senioren Collectief Culemborg:
sscc.secretariaat @gmail.com
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FINANCIËtE STEUN SENIOREN COTLECTIEF: WORDT VRIEND!
U kunt het Senioren Collectief helpen met uw financiële steun. Daarmee draagt
u bij aan de continuering van het informatieblad De Kijker. Tevens levert uw

bijdrage, indien € 20,- of meer, voordelen op wanneer u gebruik maakt van
Gunther's Family Fit en de rijvaardigheidskeuringen. Uw bijdrage maakt het ons
mogelijk om nog meer activiteiten aan te bieden. Denk daarbij, als voorbeeld,
aan de geslaagde middag van de "Historie van de Meu bel-industrie"' in Culemborg. U kunt doneren door een bedrag over te maken naar rekeningnummer
NL58 RABO 0308 6178 0O t.n.v. SSCC te Culemborg met vermelding van "Vriend".
U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging om uw donatie éénmallg af te laten schrijven van uw bankrekening. Liever nog kruist u uw jaarlijkse
donatie aan waarmee u blijvende steun biedt.

x
Als vriend machtigt ondergetekende het Senioren CollectieÍ af te schrijven

tr
laarlijks : tr
Eenmalig:

Bedrag €

af te schrijven van IBAN-nummer:

^_

Voorletters en naam bankrekeninghouder

Straat en huisnummer

Poslcode

E-mailadres

Handtekening

Datum

Plaats

Bankrelatie NL58 RABO 0308 6178 00

Plaats

lncassant lD: N135222648938470000

Machtiging inleveren bij:
secretariaat Senioren Collectief adres: Lindeboom 13, 4101WE Culemborg
Desgewenst kunt u ook gebruik maken van het machtigingsform u lier op
de website:
ormLrlier"
hc
ninroncol
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voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

Íyrrotherapre

n kelij ke a lgemene fysiothera pie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

Onafha

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

.

Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.
o Zekerlang en lJzersterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.
o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie
cursus voor senioren.
Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.
Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl
Kijk op eensrep mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG
De meest uitgebreide collectie meubelen vqn de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden
Schilderiien - Sierhussens - Decorotie

Anthonie vqn Diemenstroqt 34A
AË Culemborg
tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl
410,4

PARTYCI]NTRUM

Specialist in:

&,ry §"AN§,,§X&rV
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruidsbloemwerk

Wijnarrangementen

Gelegen heidsbloemwerk

§,,

.t

Bruilo.ften
Recepties
Catering op locatie

l:

Personeel,sfëesten

à ;i
I

'::i*

Everwijnstraat zr
ror CE Cutemborg - Centrum
Tel. o345 - 5tz65t
www. h eykoopbloem isten. n I

Vergaderingen
Gratis gebruik van bus
(bij een reservering)
wwwpartyeentru mde{antaarn"nl

Telefoon

0345-stsó99
Uw wens is onze zorg.
24 uur per dog
beschikboor.

THEMABIJEENKOMSÏ VEILIGHEI D
De "commissie themabijeenkomst" van de drie ouderen
organisaties: Senioren Collectief, KBO en PCOB is alweer
druk doende om een themabijeenkomst te organiseren.

Vorig jaar hebben de GGD Rivierenland en de Brandweer van Gelderland-Zuid contact gezocht met Senioren
Collectief om een mogelijkheid te vinden ouderen te
informeren over de gevaren van brand in de woning. Uit
gegevens van de Brandweer en de GGD blijl<t dat steeds
meer langer thuiswonende ouderen bij een brandincident in de woning betrokken raken.
De commissie themabijeenkomst, GGD, Brandweer en Politie hebben nu samen
een programma uitgewerl(t waar preventie voor de thuiswonende oudere centraal staat. Het belooft een interessante middag te worden.
Het volgende zal worden besproken:

-

de polítie zal veiligheid in en rondom huis aan de orde stellen zoals inbraak,
babbeltrucs, phishing en zo meer,
de brandweer bespreekt brandveiligheid in de woning, tips en trucs,
de GGD geeft informatie over valpreventie in de woning.

Hoe de middag er precies uit zal zien wordt nog door de organisatoren in
concreto ingevuld. Maar wij willen u niet onthouden om het nu vast aan te
kondigen, zodat u het kunt noteren in uw agenda.
Dus noteren:

- onderwerp: veilígheid in èn om uw woning
- tïd:
donderdag 30 maart 2017 van 14.00-1G.30 uur
- plaats: paÍtycentrum de Lantaarn, Grote Kerkstraat
- toegang: gratis
Verdere inÍormatie volgt in de volgende De Kijker en de
plaatselijke media. De toegang is gratis voor alle senioren
van Culemborg.
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BELASTI NGAANGIFTE 2016

lnmiddels zrjn wij gestart ntol lrol ittvrtllen
van de aangiften over 2016. In 1rr incipe
gebeurt dÍt vanaf 1 maart onrclat clan de
.

VIA (Vooraf lngevulde Aarrgiften)

beDie gegevens hebben we

schikbaar zijn.
overigens níet altijd nodig en daarom zijn
we met de invulling van de eenvoudige
aangiften al in februari begonnen.
Ten opzichte van vorig jaar is er trouwens een belangrijk verschil. Om
gebruík te kunnen maken van zoln VIA hebben wij een machtigingscode
nodig. Die zullen wij voor u aanvragen. Na ongeveer 10 dagen wordt die
code aan u per brief toegestuurd. Het is belangrijk dat u die code naar de
invuller opstuurt of bij hem door de brievenbus gooit. Normaal gesproken
zal de invuller echter al eerder telefonisch contact met u opnemen. Na
ontvangst van de code kan de aangifte worden ingediend.
Zoats al in de vorige DE KIJKER stond, kunnen wíj alleen ouderen helpen
die lid zíjn van één van de bonden zoals ANBO, KBO en PCOB. Dat betekent dat wij uw Iidmaatschapsnurnmer nodig hebben. Voor het invullen
van uw aangiften moeten wij u € 5,50 in rekening brengen. Dit bedrag is
een bijdrage ter dekkíng van de kosten die de bonden maken, zoals de
kosten van het compute rprogra mma. Om deze bildrage te kunnen
incasseren hebben wij het nummer van uw bankrekening nodig (IBAN).
Zelf zouden wij per ingevulde aangifte een vergoeding van maximaal
€ L2,- mogen vragen. De afgelopen jaren hebben we dat nooit gedaan en
dat zal ook niet veranderen. Tot slot is het belangrijk om te weten dat wij
geen gebruik zullen maken van uw DigiD. Die code Ís strikt persoonlijk en
moet u dus nooit aan iemand afgeven.
Voor de volledigheid nog even de kanttekening dat de Belastingseruice is
bedoeld voor gepensioneerde leden met een inkomen dat niet hoger is
dan €'35.000,- voor een alleenstaande en €50.000,- voor gehuwdenfsamen-wonenden.
Hans van Wijngaarden, coördinator

b

elastingse rvicetea m
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TELAN-D-_S
body fashion

Markt 5l Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Sre.bsuunwERKMAKERU
Het àdies voor 1$;.
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HÉT KLOKTE THUIS TIKT

;;

Moderne en antiele klokken.
Horloges

W

Reparatie van klokken en horlo§es.
Horlogebanden van Morellato, .. , , ,
,
,
Horloges van: Bruno Söhnle, funghansi'"

Mondaine en Pellikaan Timing'-'" '

t

Een nieuwe batterii voor uw horloge

"i:

- altijd

-

voor slechts € 5,-
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Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 wvyw.zoalshetklokjethuistikt,com

Ktoaliteit, seruice
én deslcundigheid.
Gediptomeerde opticiens,
contacttensspecialisten en
optometristen

@ merkx

brit[en, contactLenzen en optometrie

V.rkensmarki 1 5, 41 0l CK Cutemborg, [0345] 52 00 00
Pritssestraat 1 4101 Cl'4 Cutemborg 10345) 5t 73 78
Voorstraal98,4132ATVi:nen {03471 373500
wwwmerkxbritten
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Altud vers, altijd lekker
Wist u dat wij:

-

Elke dag vers brood en broodjes bakken
E ke dag uw unci kunnen verzorgen
E- <e dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien oÍ gebak klnnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartiqe snacks hebben
Voor u elke dag verse ko[fie rnei ]ets lekkers vooT klnnen vefzofqen
Onze winkel e ke dag schoon en frrs is
U e <e dag met een g m ach bedleaen

Het team van uw Bakker Bart in culemborg staat altiid voor u klaar

THEATER DE FRANSCHE SCHOOL
TOP.VOORSTETLINGEN IN MAART EN APRIL

Maandag 6 maart: Keuzefilm
Op deze middag wordt een fllm vertoond die tijdens één van de TOP-middagen
door de bezoekers is gekozen.
Maandag 3 apÍil: ELIA!
ln de hoofdrol tweevoudig Emmy winnares Denise Jonnah. Zij vertolkt het leven van
de legendarische Jazzzangeres Ella Fitzgerald, de First Lady of Song. Weinigen weten
dat achter de glansrijke carrière van Ella Fitzgerald een grimmige jeugd schuilging.
MIDDAG- EN OCHTENDFILMS

Zonder de drukte van de avondvoorstellingen en de weekenden geniet
overdag van een rustig uitje in de bioscoop. Entree: € 9.00.

u

Wo 8 maart, 15.00 uur: JACKIE
ln "Jockie" kruipt Oscarwinnares Natalie Portman in de huid van First Lady lackie
Kennedy. De film verplt het verhaalvan de moord op John F. Kennedy en de vier
dagen van nationale rouw door de ogen van deze charismatische First Lady. Een
periode waarin de hele wereid zi.jn blik richtte op de beroemde weduwe. Een
vrouw in rouw, die zich uiterlijk sterk moest houden om een geschokte natie
gerust te stellen en het beeld van haar echtgenoot voor de eeuwigheid historisch

te bepalen.
Do. 9 maart, 15.00 uur: MANCHESTER BY THE SEA
"Monchester by the Seo" vertelt het verhaal van de familie Chandler, een
arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere broer Joe plotseling overlijdt, kri.igt Lee de voogdij over zijn neef. Lee wordt herinnerd aan een tragisch
verleden met zijn vrouw in de omgeving waarin hij is opgegroeid.
Di. 14 maart + Woe. 15 maaÍt, 11.00 uur: l-A LA LAND
Een Oscar-winnende film. Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in
Hollywood. Tussen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar
de andere. Jazzmuzlkant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs
om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor
beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers
samen maar is hun liefde bestand tegen de velleidingen van het hectische leven
in Hollywood?
Voor olle films kunt u reserveren (tel. 0345-521546)
DE KUKER MAART 2017
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Voar 2017 hebben we weer een aantal leuke dagtochten in petto.
Woensdag 8 m aart:

Woensdag 17 mei:

"Cactus Annie" Ruurlo en MosterdÍabriel<
Doesburg
zie De Kijker vdn februdrÍ 2017
Kasteeltu inen Arcen

komt Ín De Kijker vdn opril 2017
Woensdag 28 ju ni:

"Beeld en Geluid" Hilversum en boottochtie

Woensdag 9 augustus:

Vlindertuin Havelte en Miramar Zeemuseum
Vledder

Woensdag 27 septem ber:

Oude Ambachten & Speelgoed Museum
Terschu u r en Zandsculpturen Garderen

Woensdag 29 november:

Kerstshow lntratuin Du iven
een mogísche en ÍnspÍrerende kerstwereld
De re,scommissie

HERINNERING 80+ REISJE (Zíe DE KUKER vdn febr. pag. 6)
Pannenkoeken eten in de PONTHOEVE in Vianen op zaterdag 25
maart. U kunt zich nog opgeven tot 15 maart (het kan zijn dat dit
reisje al is volgeboekt).

GEVRAAGD: BEZORGERS VOOR DE KUKER
Ons informatieblad wordt door vrijwilligers bi.j de mensen bezorgd. Voor de wijk
Achter de Poort en de wijk Parijsch zijn we op zoek naar BEzoRGERS. Heeft u
interessg om ons hierbij te helpen? Misschien te combineren met uw (dagelijkse)
wandeling. Het blad komt tien keer per jaar uit en de verspreiding is doorgaans
aan het eind van de maand. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Ton Scholtens, tel. 0345-753039

DE KIJKER MAART 2017

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
en naar zíekenhtizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor
doelen', zoals Rode Kruis enZonnebloem.

a]},

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en geËTuikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart' onder een
speciaal thema bijzondere artikelen aangeboden
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een
e maken in onze koffiecorner.

Èt

Sociaal contact vinden veel o
ln naar
aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner 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, veryoer 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 ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een
beperking. Ze doenhun werk graag en met plezier. U bent welkom!

Qm
,d§§§

www.visscher.nl

UIT HEÏ LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken.

We kunnen er niet omheen. De heer Trump is
president van Amerika geworden. lk zeg bewust
de heer 1rump, want ik wil hier geen mening
vormen over President Trump. Zijn presidentschap moet hij nog gaan bewijzen, maar Trump
als persoon, daar hebben we toch al wel een
beeld bij. Als ik deze man zie, met zijn grote kuif,
dan moet ik denken aan een trotse Haan. Een
kraaiende Haan waardoor mensen wakker
worden, maar ook geïrriteerd raken. Een man
die in zijn leven ervoor gezorgd heeft dat er
geen windeieren, maar gouden eieren zijn gelegd. Een man die kilte uitstÍaalt en
om zich heen pikt. Een man die waarschijnlijk meer seks dan liefde heeft gekend.
Een man die meer wil bereiken met azijn dan met stroop.
Maar misschien heb ik het helemaal mis. Misschien is hij privé wel een heel
ander mens en speelt'h ij to neel.
Misschien is het volgende citaat van Phil Bosmans wel op hem van toepassing.
GelooJ in een massa nieuwe konsen,
Als de rijke, zich schamend over zijn rijkdom,
afstond doet van mocht en bezit
en naar de arme gadt met de woorden:
"Menslief, ík hou van je !
Vergeef me, ik nam teveel voor mezelf
lk zal oon jouw toJel gddn zitten met hetzelfde brood!"

Maar: mensen kunnen verkeerd worden ingeschat. Mensen kunnen veranderen.
Misschien wUzen zijn adviseurs hem er wel op dat er meer kan worden bereikt
met zoete broodjes bakken, goed luisteren, mededogen hebben, begrip tonen
en vooral minder twitteren.
Ik hoop dat de heer Trump als President over vier jaar heeft bereikt dat er geen
gouden eieren te zijner glorie meer worden gelegd, maar voedzame eiwitrijke
eieren voor zijn volk en door goed leiderscha! de zachte dooier als een zalfje
over de tong de hele wereld streelt.
ls het een illusie, een utopie ? De tijd zal het ons leren.

DE I(IJKER MAART 2017
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Volksuniversiteit West Betgwe - Herenstraat 29 - 41Ol
tel: 0345

-
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Culemborg

650310, e-mail: info@vuwestbetuwe.nl

NOG ZIN IN EEN CURSUS IN EEN VAN DE KOMENDE MAANDEN?

Kennismaken met Arabisch
Ben je nieuwsgierig naar oÍ heb je interesse in de Arabische taal? Wil je graag
kennismaken met deze prachtige taal op een leuke en interactieve manier? Volg
dan de cursus Kennismaken met Arabisch !
Je beschikt na afronding van de cursus over een kleine woordenschat om jezelf
mondeling en schriftelijk uit te drukken in het Arabisch. Daarnaast kun je eenvoudige teksten lezen en ken je de basisregels van de grammatica. Je weet ook
het een en ander over de cultuur in het Midden-Oosten.
VdndÍ 14 maort in Leerdom en vanaf 16 moart in Tiel.
Cursus Surinaams koken
De Surinaamse keuken is een zeer uitgebreide keuken. Door de vermenging van
verschillende culturen en rassen is er een uniek palet van smaken ontstaan, wat
uiteindelijk de Surinaamse keuken is geworden. Alle gerechten hebben hun
eigen achtergrond en oorsprong, zoals de Hindoestaanse (lndia), Creoolse
(Afrika), Javaanse (Java/lndonesië) en de Chinese (China). Aan de docent, Jules
Pelhan, de taak om je in vier kookavonden de beginselen van de Surinaamse
keuken bij te brengen! Neem een schort mee en bakjes om het eten in te kunnen
doen om naar huis te kunnen meenemen.
Vanaf 4 opri! in Culemborg. Locdtie: KWC Gershwinhof 1. Kasten € 110,00.

Workshop Belastingaangifte particulieren
ln éón avondsessie een afgeronde/ingediende aangifte inkomstenbelasting? Dat

kan! Je docent J.K. van de Water is accou nta ntfisca list en de workshop is
interaétief: op de PC wordt tijdens de workshop de echte aangifte ingevuld. Met
andere woorden: doe mee, krijg inzicht in je financiën en sluit de avond af met
een afgeronde aangifte
Je kunt kiezen

I

uit twee ovonden:7 oí

I

maort- Locotie: Museum te Culemborg.

DE KIJKER MAART 2017

Cursus Duits A0/A1
Deze cursus is in het bijzonder bedoeld voor beginners die helemaal nog geen

Duits spreken. Maar ook voor degenen die reeds een geringe kennis van de
Duitse taal hebben, om hun kennis in een rustig tempo op te frissen of bij te
spijkeren. De nadruk ligt op alledaags taalgebruik. We besteden daarom veel
aandacht aan de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, zoals
luisteren en spreken. Daarnaast wordt ook genoeg aandacht bestëed aan
schrijven en lezen. De spelling en zinsbouw komen eveneens aan bod. Je maakt
kennis met enkele grammaticale verschijnselen van de Duitse taal en je verwerft
een basiswoordenschat.
Vonof 11 moort in Tiel en vonof 76 moart in Geldermalsen.

Cursus Pools A0/A1

jij

graag vreemde talen en houd je van niet-alledaagse mentale
uitdaglngen? Dan is deze cursus iets voor jou. Hij is voor absolute beginners en
voor degenen bedoeld die een geringe kennis van de poolse taal hebben.
Gedurende deze cursus leer je de basis van het pools. ln eerste instantie raak je
vertrouwd met de specifieke klank van deze vreemde taal en leer je de uitspraak
en intonatie. Onder deskundige begeleiding bouw je de woordenschat op en leer
je de spelling. ln een rustig tempo maak je kennis met de fundamentele regels
van het Pools.
Vanof 17 moort in Tiel en vondÍ 76 moort in 3eldermolsen.
Leer

Schildersatelier op de dinsdagmiddag
Het schildersatelier biedt een plek voor zowel beginners als voor mensen die al
meer geoefend zijn in het tekenen en schilderen en die op zoek zijn naar hun
eigen lijn. Samen met de docent wordt gekeken naar: ,,Wat inspireert mij? Wat
zie ik en wat beleef ik? Hoe kan ik dat vorm geven? En wie is die ik?,, Een ware
ontdekkingsreis. Naast het individuele karakter van de lessen worden werkbe_
sprekingen gehouden. Ook zal in overleg een enkele, gezamenlijke, schilder/
tekenles worden gegeven. ledere deelnemer zorgt voor zijn/haar eigen mate_
riaal. De keuze voor de materialen en technieken
Vonof 21 moort in Culemborg.

is

vrij.

Voor inschri.iven en informatie: www".vrrwestbetuwe.nl
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BATEN

BEGONIA
BEVTN

EOND

CABAREÍ
CAMPAGNË
CAPABEL
CARGO
CASH

O CIRCUS
O CLAIMEN
O CONSERVATIIF
O DEBAT
) DUISTER
O TANTAST
O GEGAPT
,] (AARs
O KABINET
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EERSLAG

PARTU
POLDEREN
POLITIEK
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RUIMïE
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C TIJDIN6
C VAART
] VERAN DÉRIN6
i VËRKIEZINCEN
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De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een spreekwoord.
Oe oplossing

uit het februorinummer is: INDONESISCHE KEUKEN

DË KIJKËR

MAARï 2017
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Meerlaan 22

Culemborg
0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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RUBEWIJSKEURING 75+

DATA RUBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 01 en 14 maart (dit is een
dinsdag!), 05 en 19 april, O3 en 17 mei, 07 en 21 juni, 05 en 19 juli.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de keuringsarts, via Medipartners, telefoon 07!-572a434. De keuringskosten voor het
BE-rijbewijs bedragen € 20,- voor leden van een ouderenbond (ANBO, KBO,
PCOBi en € 25,- voor niet-leden.
De keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus bedragen € 35,-.
(lJ díent genoemde kasten contant te betalen oan de arts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING:

U kunt op de dag van de keuring een gezond-

heidsverklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor
€ 36,- te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis verkrijgen.
MEEBRENGEN:

Voor de keuring dient u mee te brengen:
1. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis
af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.
Voor meer informatíe: Ton Scholtens, te1.0345-753039
,.TROOsT

AAN DE LEK,,EEN TREFPUNT VOOR NABESTAANDEN

Wanneer mensen een dierbare verliezen verandert er gevoelsmatig heel veel in
het leven. Dit gaat gepaard met verdriet en eenzaamheid. Hoe daarmee om te
gaan is niet gemakkelijk. "Troost aan de Lek" wil een warmtevol trefpunt voor
hen zijn. Dit extra steuntje in de rug wordt elke derde zondag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur georganiseerd. Gesprek, luisteren, ontspanning en muziek
zullen samengaan. Maar de ontmoeting met lotgenoten is het belangrijkste.
"Troost aan de Lek" is een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door
Ëlkwelzijn. De eerste keer is gepland op zondag 19 maart, vooralsnog aan de
Meerlaan 22 te Culemborg.
DE I(I]KER MAART
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COMFORT EN VEILIGHEID IN DE BADKAMER
ls uw badkamer klaar voor de toekomst?
De badkamer is een ruimte die aangenaam, maar vooral veilig behoort te zijn. En

dat kan! Want er zijn talloze oplossingen om uw badkamer op een eigentijdse
manier gerleflijk, veilig, en levensloopbestendig te maken.
Met kleine aanpassingen kan uw badkamer al snel een stuk veiliger en gebruiksvriendelijker worden. Ergonomie draait om de details. Als u het toilet bijvoorbeeld 5 centimeter hoger hangt, wordt opstaan al een stuk gemakkelijker. Maar
denk ook aan bijvoorbeeld een kraan met hoge uitloop. Zo kunt u tijdens het
tandenpoetsen gewoon rechtop blijven staan. En het wassen van uw haar gaat
veel gemakkelijker. Ook uw douche maakt u met een paar kleine aanpassingen in
een handomdraaiveiliger. Kies voor een lage instap of instaploze douche en een
beugel voor extra houvast. En wat dacht u van zittend douchen? Buitengewoon

comfortabell
Bad eruit, douche erin

ln veel huizen zit van oudsher nog een bad in de badkamer. Nu u zelf wat ouder
wordt, kan het instappen wat moeilijker worden. Tegenwoordig vervangt u het
bad door een nieuwe, veilige douche in slechts één dag. En er is helemaal geen
grootscheepse verbouwing voor nodig.
Nog meer tips om uw woning veiligeÍ te maken
Plaats leuningen of beugels. Handig aan beide zijden van uw trap, naast uw toilet
en bij uw douche of bad. Zorg voor goede verlichting in alle ruimten van uw huis.
Leg antíslip vloeren. De tijd van saaie antislip tegels is allang voorbij: er zijn

tegenwoordig prachtige tegels met antislip werking.
Zorg voor duideli.jke looppaden. Voorkom rommel op de trap en maak de
badkamer zoveel mogelijk instapvrij.
Voorkom verwondingen. Stel de geiser of boiler ln op een maximale temperatuur, zodat het water nooit te heet is.
Advles op maat
Comfort en veiligheid vragen om een advies op maat. De badkamerarchitect van
Het Culemborgs Badkamerhuys (Anthonie Van Diemenstraat 34b) komt graag de
situatle bij u thuis bekijken. U krijgt een advies dat volledig is afgestemd op uw
wensen, uw budget en de uitstraling en inrichting van uw woning.
Telefoon: 0345 - 51 99 32
DE KUKER MAART 2017

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
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Rtte kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen

Qruitr

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

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.gra uwelmantweewielers.nl
ïel. 0345- 53Ls72
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Van Driel BV
A. van Diemenstraat 8
4104 AE Culemborg

T.0345 -s10425

Samen met u verzorgen

wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

www.vand riel-schildersbedrif f.nl
i

nfo@vandrieÍ-schi ldersbedriff.nl

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
TeI.0345-521383

www.mode-citv.nl

6ràts pdrkeÍen: Ja(hthàven. PàlumbuqlerÍein Betaald firkeren Lange Meent
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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 welkom!

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
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DIS (=91git"1" lnloop Senioren) computerhulp': vrije inloop

op de woensdag middag 14:30 16:30 ln de bibliotheek, Herenstraat
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AG§NDA

OATUM

Zat.
Do.

Do.

Zal.
Di.

Do.
Do.

BTATRIXSTRAAÏ 20

ACÍIVITEIT

TIJDSTIP

maart 20L7
03 mrt Mondharmonicagroep op Het Plein. Gral.is
04 mrt Verkoop Jonker schoenen op Het Plein
L6 mrt "Uit eten in eigen huis"
Heerlijk 3 gangen menu voor € 16.50
1,7 mrI Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis
23 mrt Opera La Familia in Andre Rieux sfeer.
Na afloop een High tea voor € 5,00 / € 7,50
25 mrt Café Nostalgia op Het Plein. Gratis
28 mrt Bingo op Het Plein. Kosten € 2,50 / € 3,50
30 mrt Sieradenverkoop door Ria Kop
30 mrt Mannenavond op Het Plein. € 2,50
31mrt Beautyochtend op Het Pleín. € 2,50
31 mrt Live Accordeonmuziek op Het Plein.'6ratis

14:00-16:00
10:00- 12:00

17:00-19:00
14:00- 16:00

14.30-15.30
14:00-16:00
19:00-21:00

09:00-16:00
19:00-21:00
10:00-12:00
14:00-16:00

Elke maandag
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345-

58292

Elke woensdag
DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00

Elke woensdag

Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30
Geep kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.

Contactpersoon: Marthie Reverda
Elke woensdag
Klassiek uurtje "Beethoven". Vrije inloop 10:30-11.:30

DE KI.IKER MAARÏ 2017
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KARAKTERUITVAART

Peter Bos

Ans

Wieman

$

www.karakterultvaart.nl
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Culemborg

516963

VERHUIZEN

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchten
Solodes en Pote .s

§ËLF STCIRAGE

Wiin en Relotiegeschenken

TRANSPORT_
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op vertoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan

70

#

#f

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.
Zo verzorgen wij bijvoorbeeld:

u
'
",
u
'

Feestavonden
Ski-arrangementen
Meerdaagse reizen
Volledig verzorgde dagtochten

VolledigverzorgdeThema-avonden
Schoolreizen

info, Streef Reizen BV
of
Ant. van Diemenstraat
offertes: 4104 AE Culemborg

Voor alle
vragen

14

Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
i

nfo@streef-reizen.nl

Maandag

-12:00
10:30
18:00 -23:00
19:30 -21:30

09:00

09:30

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt)
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud van Nunen

Dinsdag

09:00
13:30
19.30

12:00
16:00
22:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Sjoelen

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

Woensdag

12:(x)
-11:(x)
13:30 17:00

09:00

l(offie-inloop in De Ontmoeting

10:00

Zumba

Riljarten met biljartclub De Ontmoeting

Donderdag

-12.(X)
13:00 1/:(10
13:30 - 1(,:00
18:00 2l:o0
19:15 ' 2l I t0

09:00

l(oÍfie-inloop in De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub Bonvie
Scra

bble

Biliarten met biljartclub BonVie
I(oersbal

vrijdag

/:00
09.30 -l 1.30
09:00 09:45
10:00-12:00
09:00

I

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Breiclu b

BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
schilder/Tekenclub.Eigenmateriaalmeenemen.
{docente lnek Terstappen, begeleiding om de week)

Zaterdag
10:00

-12:00

Koffie-inloop in De Ontmoeting

Zondag

10:10

l2:00

KoÍÍie inloop in De Onlmoeling

Tijdens de koÍfie-inloop een kopie thee

DF I(I]KFR MAI\R
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/ koffie voor € 0,75 / € 1,00

COLOFON

STICHïING SENIOREN COLLECTIEF CUTEMBORG

Adres secretariaat:

-

post: Lindeboom 13,4101 wE culemborg
e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com

K.v.K. 64a93a47
Bank: N158RABO0308617800

515013

Secretaris/
Dhr. T.A.J. (Theo) H end riksen
ingmeester
sscc.secretariaat@gmail.com

5t4879

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

753039
06 49715550
518935

a.h.scholtens@tele2.nl
Algemeen lid

Dhr. J. (Ha ns) Dirkse
d

Algemeen lid

irkso

n

id

u s@

ziggo.

n I

(Jan) Pieters
ja n. pieters@casema.

Redactie De Kijker
Ki

520664
n

I

CONTACÏPERSONEN ACTIVIÏEITEN
Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk

515001

lcvh;.,r ndonk @;iggl. r
redactie.dekijker@gmail.com,"
m

Distributie
De Kiiker

I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

75

a.h.scholtens@tele2.nl

3039

06 497155s0

Rijbewijskeu ring

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

75 303 9

Dagreizen

a.h.scholtens@tele2.nl
Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeu len @ hotmail.com

06 391422L7

"Klaartjes"

Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk

515001

reizen
Belastinginvu lservice

mfcvhazendonk@ziggo.nl
Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden

513955

dewijngaard@hotmail.com

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u
ons wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wi.j u zeer dankbaar.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: N158RA8O0308617800 t.n.v.
SSCC

te Culemborg.
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LAVE woninginrichting

Helmond
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Color your life
Ta

Voor Toyota gaat u naar

@

TOYOTA

;;il;a,,

pijt-vinyl-la mi naat-marmoleu m-pvc

Gordijnen-vitrage-inbetween
Rolgord ijn-ja louzie-lamel-pl isse-duette
Zon nescherm-screen-rolluik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstra^t 14
4101 BE Culemborg
TeI 0345-510041
www.laveèWonen.nl

F1
tr,r

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat
0345-514999
www.autohelmond.nl
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onderhoud

Samen lossen

verkoop

wi1'

uw computerprobleem op.

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan

zi.;'n wij er om het op te lossen.
zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, .no.ht dit niet kunnen,
dan komen wi1' naar u toe.

u kunt altil'd

ook voor advies en computergèrelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

MEUBELHANDEL,,%rodaal"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

m
rl

r^"-§'

Deelbaar bedset Meran

180x200
incl, 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heel veel (relax) Íauteuils in leer en stof

Heel bankstellen in leer en stoÍ

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 - Hoofdbord met bies

van€2075,-

NU € 1550,-

Ook als vaste box leverbaar
van

€ 12e0,-

NU € 1050,-

I
I
I
I

À,

6000M2
WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE
EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

1,.,.DE GROOTSTE KEUS DE LAAGSÏE PR!JS
ffl/
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Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Vm donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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