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WIJZIG!NGEN 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

-:^^--^^-^,^-:^^t^__^^:, ^_-5scc.secretariaat@gmail.com
KIJKER JUNI

Collectief

Culemborg:

KER§ENUITJE VOOR 8O PLU§§ERS
Deze reisjes warden georEaniseerd in snmenwerking met SSV en
kr:sfen € 8,CI0 per persoan, te betalen ann de chauffeur of de

begeleider.
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JUII EN OP DIN§DAG T"I" JULI
gaan
We
via een mooie route naar kersenboerderij
CIP MONDERDAG 6

'De Molenweg' in Zoelmond. ln hun gezellige winkeltje
kunt u naar eigen behoefte kersen, sap of iets anders
kopen. De koffie met gehak gaan we gebruiken in
restaurant't veerhuys' in Beusichem. Je zit daar heel gezellig met uitzicht op de
Lek en de pont. De eigengebakken appeltaart wordt geserveerd met gele room

en slagroom en is overheerlíjk" we kunnen ook ander gebak kiezen, dit wordt
dan specíaal vnor ons bíj de bakker besteld. Bij aanmelding van dit tochtje kunt
u meteen opgeven of u wel of niet voor het appelgebak kiest.
u kunt zich opgeven tot 2 juli bÍj Riet van Hazendonk, telefoon: 034s s1s001
Itl.H.: De overige 80+ reisjes in
KIJKER

juli en auBustu§ \Arorden pas in de uolgende
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Brenkman I Varkensmarkt lo I Culemborg
Í 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
Openingstiiden d I - vr 9iOOF,l8:OO
vr l.ooodvono l9:OO .)l:OO l/d 9:oO 'll:OO

www.logerspqnoen.nl
poscolweg 8 Culemborg 0345 - 51 3738

vermpld, u kunt zich hier nog ni6t voor opgeven.

VITAAL TIP : KUURTJE KERSEN TEGEN JICHT
Kersen kunnen helpen bij jicht. Het is een oucl hLrismirldeltje en heel eenvoudig: eet drie weken lang elke dag 250 gram kersen (vers of ingeblikt). De
kersen verlagen het urinezuurgehalte. Jicht is een gewrichtsaandoening die
nntstaat wanneer het urínezuurgehalte in het lichaam te hoog is.

KARAKTERUITVAART

HEÏ PROJECT LHVENSEOËKEN
ElkWelzijn wilvervolg geven asn het project.

i.-

Vtet' behrilp van ElkWelzijn, het Oranje Fonds en
Fonds Sluijterman van Loo hebben zestien ouderen
hun leven in kaart laten brengen door een vrijwilliger. De groep vríjwíllígers wil nu zelf aan de slag
om een vervolg van dít mooíe project tot stand te brengen. ElkWelzijn blijft cle
grOep nog een jaar ondersteunen en helpt de gr0ep met het zoel<en naar
sponsörs en het wervqn van de ouderen etc. Mocht u hier een bijdrage aan
willen leveren, neem dan contact r:p met Ëlkwelzijn telefoon 034s s1s227
DT I(IJKER JUNI 201.7
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Uitvaartverzorging en -ontwerp

ïelefoon (06)30018484
www.kara kteruitvaart.nl
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Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchien
Solodes en Pote .s

Wiin en

SELF STORAGE

Relotiegeschenken
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WOENSDAG 28 JUNI 2OL7:
DAGTOCHÏ NAAR ,BEELD EN GELUID, HILVERSUM + BOOTTOCHT
Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we tussen 08.30 en 09.00 uur op weg
naar Hilversum. Bij aankomst worden we bij 'Beeld en Geluid' ontvangen met
koffie en een gebakje. Daarna gaan we naar de theaterzaal, waar we een korte
film over het instituut te zien krijgen. Het thema is '65 jaar Televisie Entertainment' waarin o.a. Swiebertje, André van Duin, Zeg 'ns AA, Wie-kent-kwis en
vele anderen voorkomen. Hier zijn we van ca. 09.45 tot ca. 12.30 uur.
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Van t 13.00 tot 14.00 uur gebruiken we een lunch met kroket en huzarensalade
bij 'Fly lnn Restaurant' aan het vliegveld Hilversum. Hier heb je een leuk uitzicht
over het vliegveld en de activiteiten aldaar.
Van 15.00 tot L6.30 uur maken we een rondvaart over de Vecht met rondvaartbedrijf 'Stichtse Vecht' met vele bezienswaardig-heden. Hier is één consumptie
bij inbegrepen. We verwachten rond 1-7.30 uur weer in Culemborg te zijn.

Aanmelden: tot

juni, via het aanmeldformulier op bladzijde 4, bij Yvonne
Brouwers, Sleutelbloem 47,4t02 VB Culemborg,
E-ma i : yvonnebrouwers@hetnet.nl
€ 49,- lnclusief bovengenoemde consumpties, ontvangst en
presentatie 'Beeld en Geluid', de rondvaart en de buskosten.
graag ook vóór L8 juni op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.
1-8
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Kosten:
Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan

70

jaar een begrip op het gebied van personenveryoer.

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 benl u op het goede adres om voor u en uw

Betaling:

medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4'|'04 AE Gulemborg

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1.. 08.30 uur: Garage Streef
O 2. 08.35 uur: Betsy Perkweg/Roosje Vos
O 3. 08.40 uur: Van Reesweg/Vianense Poort
O 4. 08.45 uur: Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08.50 uur: Driestad (bij bushalte)
O 6. 08.55 uur: Marskramer Chopinplein

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

nfo@streef-reizen.
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DE KIJKERJUNI2OlT

DIT WIL IK EVEN KWIJT
Ik

!

wil even iets kwijt in deze 'De Kijker'.

wist u dat onze vríjwílligers altijd klaar staan? Zeker als het om 'De Kijker' gaat.
Betrokken als zij zijn, zorgen zij er telkens weer voor dat onze 'Bron van informstie' aan het eínd van de maand weer in de brievenbus valt. lk denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bezorgers en aan degenen dÍe de boekjes verdelen en

ervoor zorgen dat ze bij de juiste mensen komen om ze daarna rond te
brengen, het uitzetten van de routes en natuurlijk níet te vergeten de
redactieleden.
Zonder iemand tekort te doen wil íl< even Riet van Hazendonk extra bedanken.
zij zorgt, samen met de andere redactieleden, voor de teksten en ínhoud van
'De Kíjker'.
Riet is sínds kort aan beide knieën geopereerd. Ze is pas kort weer thuís uit het
zíekenhuÍs.
lk weet niet of ze het op een ak(oordje met het ziekenhuís heeft gegooid en de
opnames zo heeft gepland dat 'De Kíjker' níet in gevaar zou komen. lk weet het

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

níet, maar wat ik wel weet ís dat zij heeft gezorgd dat alles gewoon kon doorgaan" Dit verdí*nt een pluim en dat wilde ík even kwijt.
Riet, dank je wel hÍervoor en vooral namens ons allen een heel spoedíg herstel
toegewenst.
." llll*,'
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AANMELDFORMULIER DAGïOCHÏ WOENSDA§ 28 JUNI 201"7
BEELD EN GELUID HILVERSUM + BOOTTOCHT
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Rtte kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen

MI
@

ELUItr

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

Adres van persöon nr.

Opmerkíngenl bijzonderheden

y^

r)'ttrtl
____
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:

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.gra uwel ma ntweewielers.n
DE KIJKER JUNI 2017

Tel. 0345- 531.572
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Van Driel BV
A. van Diemenstraat 8
4104 AE Culemborg

T.0345 -51 0425

Samen met u verzorgen

wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

www.vandriel-schildersbed

jf.nl

info@vand riel-schildersbed riif.nl

harst§rr

ledereen moet herstellen van een ingrijpende levensgebeurtenis. Het is een
proces waar je zelf doorheen moet, een weg die je zelf moet afleggen. Daarbij is
onze insteek: je doet het wel zelf, maar dat hoeft niet alleen.
Wij zijn 'Culemborghersfelf'en bestaan momenteel uit vier ervaringsdeskundigen te weten Marije, Thea, Joyce en Miranda. Alle vier hebben we ervaring
met en het herstellen van een psychiatrische aandoening. ln de eerste plaats
willen we Culemborgers die geconf ronteerd zijn met een ingrijpende
levenservaring ondersteunen bij het (weer) oppakken van activiteiten, het
vertellen van hun verhaal, en het onderweg vergroten van hun zelfvertrouwen.
Een volgende stap is

ben, activiteiten

te

om, in overleg met de mensen die hier interesse in hebgaan organiseren. We hebben goede ervaringen met

bepaalde werkmethodes, maar staan ook altijd open voor ideeën van de mensen
die met ons meedoen. Ons motto is hierbij 'voor-door-met' de mensen met de

Tollenstraat 16 -18 Culemborg

ervaring, dus altijd opbasis van gelijkheid en gelijkwaardigheid.

Te|.0345-521383

www.mode-citv.n
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We zijn zelf geen hulp- of zorgverleners, maar houden wel graag contact met de
Culemborgse zorg- en welzijnssector, zodat we elkaar wederzijds kunnen infor-

doorverwijzen als iemand dat wil. Ook andere organisaties,
bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties of aanbieders van activiteiten, kunnen een

meren

ffiffi*****
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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 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

en

bijdrage leveren aan herstel.
Mocht uw organisatie ook interesse hebben in onze activiteiten, dan nodigen
we u uit ons te mailen: culemborgherstelt@gmail.com

EIke woensdagochtend van
10.00-12.00 uur, schenken

we daarom

een'kopje

koffie met ervaring'
kleine

zaal van

in de
BonVie.

Natuurlijk kun je ook alleen
een (gratis) kopje koffie of
thee komen drinken.

www.nenchi.nl
DE KIJKERJUNI 2017

UIT HËT LEVEN GEGREPEN ...!
§en rubriek over dagelíjkse leuke, maar aok minder leuke zaken

Er stond een mooie zomerse dag voor de deur. Wij
dachten: kom we gaan er eens even tussenuit. Voorjaarsschoonmaak achter ons laten en het hoofd
opruimen. Een dagje Den Haag/Scheveningen leek ons
wel wat. We hebben een auto, maar Den Haag met de
auto ... ?
Waarom níet met de treín ? We wisten dat je tegenwoordig vanuit Culem-borg met de sprinter rechtstreeks
naar Den Haag Centraal station kan: duurt wel L,5 uur,
maar met een overstap op de lntercity, in Utrecht,
hooguít een uur.

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

Dus, zo gedacht, kwam het volgende ter sprake:
'Hoe gaat het ook alweer met zo'n OV-kaart'. We

hebben er wel een, maar gebruiken hem zelden.
We willen níet op het statíon staan haspelen, dus
daarom maar even de website www"ns.nUkaartautomaatderno opgezocht. we
hebben geoefend hoe het allemaal werkt en hoe we het kaartsaldo moesten
aanpassen. we hebben alles wel driekeer gelezen, maar het lukte. we zijn de
volgende dag op weg gegaan. Toch nog gehaspeld op het station met onze ovkaart, maar uiteindelijk zijn we doar de poortjes heen gekomen.
lk kan u zeggen dat het een heerlijk dagje uit is geworden. Met de trein naar Den Haag, gewinkeld, met de
tram naar een museum, met cle bus naar Scheveníngen
voor een wandeling langs de boulevard, daar wat
gegeten en 's avonds met de trein \À/eer naar huis. We
\fi/aren moe en voldaan toen we weer in Culemborg
aankwamen. Alles is goed verlopen. We waren blíj met
de trein te zíjn gegaan. Het was lekker ontspannen, geen stress van files, geen
stress om de weg in Den Haag/Scheveningen te zoeken. Het 'voorjaars/hoofdschoonmaakdagje' met de trein heeft heilzaam gewerkt en verdient naar onze
mening navolgíng.
Oh ja, en voor degene, die geen OV-kaart hebben: je kan nak nog gewoon een
SV-dagkaart kopen, hoor!
l::::::,:;
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In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApartr onder een
speciaal thema bij zondere artikelen aangeboden
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

T]}.
È,

hee

aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffïecorner 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 woÍdt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

ZoekÍ u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en zíel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een
beperking. Ze doenhun werk gÍaag en met plezier. U bent welkom!

NIEUW: HET ODENSEHUIS CULEMBORG

Vrijwilligers:Jonny Stolte,lanke Roordo, Renée Lankworden en Gerdo Goed
ledereen die kampt met geheugenproblemen of beginnende dementie is elke
maandag van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Ridderstraat 4. Ook mensen die
voor iemand met dementie zorgen zijn van harte welkom. Mensen die met
geheugenproblemen te maken krijgen, hebben vaak nog lang geen intensieve
zorg nodig. Maar zij lopen wel tegen problemen aan in hun dagelijks leven,
niets lijkt meer vanzelf te gaan. ln het Odensehuis kunnen zij elkaar ontmoeten
om samen deze uitdaging aan te gaan, van elkaar te leren en leuke dingen te
doen. Dat geldt ook voor partners, familie, vrienden en mantelzorgers. Het
Odensehuis is een initiatief van een groep betrokken burgers uit Culemborg.
Enkele ervaren vrijwilligers ontvangen de deelnemers in het gezellige pand in
de Culemborgse binnenstad. Samen met een kleine groep mensen met geheugenproblemen en naasten zijn zij een inloopochtend gestart. Bij voldoende
animo willen zij vaker in de week bij elkaar komen, Deze eerste periode staat in
het teken van elkaar leren kennen en praten over wat we de komende tijd gaan
doen. Niets moet en alles kan! Eén van de deelnemers heeft deze ochtenden
als volgt ervaren:

'Het is zo fijn om somen ergens heen te goon woar we het ollebei gezellig
hebben. Dat komt er steeds minder von; onze wereld wordt kleiner en hij voelt
zich steeds minder op zijn gemak in gezelschap. Hier wel; in het Odensehuis is
zijn probleem geen probleem.'
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Kijk voor meer informatie

op www.odensehuisculemborg.nl of neem contact op met onze coördinator
Renée Lankwarden, info@odensehuisculemborg.nl of via 06-50593333.

DE KIJKERJUNI 201.7

Maandag 5 februari: Mia Verbeelen,'Diverse verhalen,
Verhalen om bij weg te dromen of tot inzicht te komen. Al een kwart eeuw
vertelt Mia Verbeelen en ze heeft ondertussen een schatkist vol sprookjes,

mythen, volksverhalen en eigen werk. Met grote verbeeldingskracht, een

EUW TH EATER OUDEREN PROG RAMM A 2OL7 -2OL8
ln het Theater ouderen Programma (Top) presenteren Theater De Fransche
N

I

school, Elkwelzijn en de stichting Senioren collectief culemborg 'Topvoorstellingen en Top-films' op de maandagmiddag, speciaal voor een 'Toppubliek' (55+). wie het gehele programma wil bezoeken, kan een Topabonnement bestellen voor € 80,-.

fluwelen stem en rijkdom van taal.
Maandag 5 maart: Film, 'Going in style'

oscarwinnaars Morgan Freeman, Michael caine en Alan Arkin zijn oude
vrienden wiens pensioenfonds door een crisis wordt afgenomen. Ze besluiten
voor het eerst in hun leven van het rechte pad afte stappen.

l

U kunt de serie voor het nieuwe seizoen via de website bestellen. Ga naar
www.theaterdefranscheschool.nl, kies 'programma, en klik op de knop
'series'. Kies dan 'Top-serie seizoen 2or7-2018'en volg de stappen tot en met
de betaling. De kaartjes worden na betaling via e-mail verstuurd. Deze moet u
zelf afdrukken. Bestelt u liever via een formulier, dan kunt u deze ophalen bij
het theater of aanvragen via kassa@theaterdefranscheschool.n!

Maandag 9 april: Di Gojim, 'Klezmer Extravaganza,
'Gein, dagboek van een duivelskind' is het theaterprogramma waarmee
Gojim de Jiddische muziek vernieuwt. De opmerkelijk cabaretske voorstelling
Bashevis Singer.

,SURPLUUS'IN

DE FRANSCHE SCHOOL

'surpluus' speelt de bijzonder grappige en scherpe komedie 'Bedkwartet' van
de beroemde Engelse auteur Alan Ayckbourn op:
zaterdag L0 en 1-7 juniom 20.00 uur en zondag 11en 1g

Maandag 6 november : Nadja Filtzer, 'Vive piaf!,
ln deze muziektheatervoorstelling vertolken Nadja Filtzer en haar musici het
grootse en meeslepende levensverhaal van 'het meisje mus' dat uitgroeide tot
'grande dame'van het Franse Chanson.

juniom 14.00 uur,

KASTEELTUIN CULEMBORG
De kasteeltuin culemborg is van 1 april t/m 30 september 2017 geopend op de
zaterdagen van l-1-.00 tot l-7.00 uur.
Het thema van dit jaar is: 'Boeren, Burgers en Buitenlui,.

Maandag 11 december: film,'Loving'
Het waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en
Mildred Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat
Virginia die verliefd werden en in 1958 trouwden.

TENTOONSTELTING MUSEU M :'WAT REST tS H ERTNN ERI NG,
ln Culemborg wordt de wijk'Achter de poort' heringericht. Als Go de Graaf daar
in september 20'J-5langs fietst, wordt haar aandacht getrokken door de kleuren

Maandag 8 januari: Hans visser, lrena Filippovar en Bruni Heinke, 'Hollands

DE KIJKER JUNI 2017

is

gebaseerd op werk van de Jiddische schrijver en Nobelprijswinnaar lsaac

Maandag 2 oktober: Mylou Frencken en muzikanten, ,Leven is een Iied,
Mylou Frencken schrijft en zingt al 25 jaar. Haar jubileumvoorstelling is een ode
aan het kleinkunstlied, waarin het kan gaan over grote pijn en klein leed, over
verterende passie en ijzingwekkende afstandelijkheid, over meisjes van dertien
en mannen die de griep hebben.

Glorie'
Flairck-gitarist Hans Visser en accordeongigant lrena Filippova duiken in de
geschiedenis van de Lage Landen en gaan op zoek naar de verhalen achter de
beroemde schilderijen. Een reis langs de schatten van de Hollandse en Vlaamse
schilderkunst met beelden en muziek.

Di

/

en de patronen van het behang dat nog rest op de muren van de deels
afgebroken huizen. zij ziel een persoonlijke noot, achtergelaten door voormalige bewoners. Het intrigeert haar en daarom besluit zij er te gaan fotograferen. Een selectie van deze foto's is te zien in de nieuwste tijdelijke
tentoonstelling 'wat rest is herinnering' in het Elisabeth weeshuis Museum
van 25 april t/m 13 augustus 2017.

DE KIJKERJUNI 2017
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Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden

kunnen van links naar rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige letters kunnen
meerdere keren gebruikt zijn. De letters die overblijven
vormen, achter elkaar gezet, een spreekwoord.
Aplossing meinurnm€r: lN
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THEATER AAN DE SLAG

Tijdens een door ELK Welzijn georganiseerde

bijeenkomst in april over 'ouder worden in
Culemborg' raakten wij, Hennie Smidt en
ondergetekende, in contact met Peter
Elbertse. Nu zult u zich afvragen wie is Peter
E

lbertse?

Peter Elbertse is een gepassioneerd musicus, die als drummer van het Nederlands Symfonieorkest bekendheid heeft verworven. ln culemborg is hij een
kleinschalig theater begonnen: het 'Theater aan de slag'. lk kan u bijna horen
denken: 'Wat is dat nu weer en waar is dat ?' Dit theater is gevestigd aan de
Herenstraat 1.8/20 en voor een echte Culemborger beter bekend als de oude
bakkerij van'bakker Meys'.

wij werden door Peter uitgenodigd om een keer langs te komen en een beetje
bij te praten onder het genot van een kopje koffie. Hieraan gaven wij gehoor.
we waren blij verrast met wat we daar vonden. Naast een enthousiaste
ontvangst door Peter werden we uitgebreid rondgeleid en geënthousiasmeerd
over wat we daar zagen. Hij vertelde over de muziekavonden en er kwam een
verhaal los over hangavonden, die daar werden gehouden. Als trotse opa van

een paar kleinkinderen begon ik meteen te denken aan rondhangende
jongeren, die verveeld bij elkaar clusteren en soms zelfs heel vervelend gedrag
voor anderen vertonen. Maar nee hoor! Het was totaal iets anders. Er werd een

uit

zijn krachten gegroeide 'fortune cookie' gepakt, dat gemaakt was

van

metaal en voorzien van een aantal deuken die de tonen weergaven. peter ging
er op spelen en wist er een heerlijke rustgevende muziek uit te toveren. Deze
'fortune cookie' was dus een muziekinstrument genaamd 'De Hang,, waarbij

mensen onder het genot van een kopje koffie

of drankje heerlijk

kunnen

genieten en wegdromen op de klanken van dit Hang-instrument.
Het theater is niet groot, maar heel intiem. Er kunnen 40 à 50 personen een
leuke middag/avond lang genieten van diverse soorten muziek. ook is het
mogelijk om in overleg een muziekmiddag/avond naar keuze te organiseren.
Een leuk aspect is het zien van I 200 verschíllende slaginstrumenten van over
de hele wereld, die Peter heeft verzameld en daar heeft opgesteld. ook zag ik

er (wat Peter niet vertelde) een Koninklijke onderscheiding aan de wand
hangen, wat ik op zich toch ook wel uniek vind, want die krijg je toch niet
Openingstijden: ma

ffi

sa

-do 8.00 20.00 Ivr8.00-

Gigl Smit5

1

21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

zomaar. Al met al denk ik dat het een aanrader is om daar eens te gaan kijken.

Meer informatie kunt u vinden op website: www. theateraandeslag.nl

Koopmanssildeplein 16 l41osTX Culembors lT: 0345532s2s

Jan Pieters
DE KIJKER JUNI 2017

RIJBEWIJSKEURING 75+

(informatie: Ton Scholtens, telelefoon:0345-75j039)

LELANDS
body fashion

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 07 en 2L juni,
05 en 19 juli, 02 en 1,6 augustus, 06 en 20 september en 04 en
l-8 oktober 2017.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.

AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071--5728434. De keuringskosten voor
het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren collectief en
leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. De
keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus zijn € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betalen oon de arts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: u kunt op de dag van de keuring een gezondheidsverklaringformulier verkrijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor
€ 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis verkrijgen.
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:
een flesje met uw eigen urine,

L.
2.
3.
4.
5.

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512114
www.elands.nl

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.

TATENTENBANK
Hebt u een speciaal talent, kennis, vaardigheden of specialisme
die u vrijwillig voor de Culemborgse maatschappelijke organisaties wilt inzetten, eenmalig, op tijdelijke basis of voor een

:

SrrbsuurwERKMAKERU
Het adres voor.qrrq

Zoxts

HET KLOK]E THUIS TIKT

:

..;. .

,

langere periode?

Waàrom zou u geen gebruik maken van uw talenten? Maatschappelijke
organisaties of vrijwilligersorganisaties zitten vaak te springen om vrijwilligers
met een specialisme of een bijzondere kwaliteit. Maar ook bewoners van
Culemborg hebben soms een hulpvraag waarvoor ze de hulp van een vrijwilliger goed kunnen gebruiken.
Alle talenten zijn welkom of u nu vakkundig bent of zich gewoon wilt inzetten
voor die ander.
Bied uw TALENT aan bij VIP: 0345-51-5227 , ma. t/m do. tussen 10.00 en 15.00 u
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o

Reparatie van klokken en horloges.

o

Horlogebanden van

o

Horloges van: Bruno Söhnle, funghans;

Morellato

Mondaine en Pellikaan Timing
Een nieuwe batterij voor uw horloge

..
-

"''

- altiid

-

voor slechts € 5,

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com
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DATUM

Kualiteit, seruice
én deskundigheid

Za.
Zo.

03 juni

r 04juni

acïvtïErT

TIJDSTIP

;----'

:Gratís rondleiding in 't oude stadhuis
Stadswandeling, start vanaf Elisabeth Weeshuis

14:00
l-1:00

]Jazz in 'De Blusser' in Beusichem

14,30

Gediptomeerde opticiens,
I

contacttensspeciatisten en
optometristen

@ ryerkx

bt!llen, contacttenzen en 0ptomelfl

Wo

r 07 juni

1

l

Ríjbewijskeuring. Zie pag.

10:00

1.2

Repaircafé: nu met l<ledingruí1, Dahlíastraat 30 12:00-16:00
] Rommelmarkt op het Pieterplaatsje, Nieuwstraat 09:00-15:00
vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) 10:00
]Wandelen
I

/a.

1"0 juni

I O.

1-1juni

Zo.

L8

Wo.

21juní

Za.

24

e

Varken5markt ls,4l01 CK Culembo.g, (03451 52 00 00
Prijssestraat 1 4101 CM Cutemborq, 103151 51 73 78
Voorsraët 98,4132 ATVlanen,103471 37 35 00

Bigband Rivierenland in Muziektent de Plantage

14:00-16:00

ïroost aan de Lek, Binnenwaard, Ridderstraat 4
tortenfair: 'Parijsch aan de Lek', Werk a/h Spoel

L4:00-16:00
10:30-L8:00

Rijbewijskeuring. Zie pag. 12

1-0:00

juni

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840)

10:00

25

juni

Werl<

28

juni

www merkxbritten.nt

juni

Buiten Gewoon Zingen, Korenfestíval

Zo.
Altijd vers, altijd lekker
Wist u dat wij:

-

-

-

dag vers brood en broodles bakken
dag L.lw unch kunnen vetzotgen
dag kunnen bezorgen
dag verse vlaalen oÍ gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartrge snacks iebben
Voor r elke dag verse koffle met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze win<e elke dag schoon en Írls ls
U e ke dag met een glimlach bedienen
ke
E ke
E ke
E ke

E

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

DE KIJKËRJUNI 2017

a/h Spoel

Judith Jobse en Culemborgs Mannenkoor
Muziektent de Plantage
I

lDagtocht Hilversum. Zie pag. 07

11:00

OBK

1"4:00-16:00
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voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

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

1-0:00-1"2:00

Uít eten in het Huis van de Buurt.
Do. 22 .iuni' :Therna:ZOMER
, ZórVfn

gratis

Vr.

23

Za.

24 iuni, Cafe Nostalgia met Dj's Peter en Daan,

Vr.

30

juni

Accordeonmuzíek. Het Plein,

117:00-21:00
i

:

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.
o ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.
r ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie
cursus voor senloren.
I

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.
Evelien van Wiggen : 06-18867283; evslien @evelan{.nl

14:00-16:00

I

I

juni i Beautyochtend. Het Plein, €

gratis

2,50

I

10:00- l-2:00
I

. Concert
Vr. 30 -iuni
gratls

met klankschalen door Klaas de

Kijk op eens'op mijn website: www.evelanx.nl

Haan,

14:00-16:00
1

Elke maandag:

Brei- en Haakcafé. Vríje ínloop 09:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 520164 enlof Ría Spronk, tel. 0345 513292

I
k*fn*ry"

KUBUS WONEN
De

meest.*sl/,k:|*Pg,*E

von de res o

Elke woensdag:
DIS Computerhulp. Vrije inloop L0:00-L2:00
Zamerstap vanaf 1- juni tat 6 september.
Ell«e woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-1"1:30. Geen kosten: zelf schilder-,
teken- of knutselspu len meebrengen. Contactpersoon : Marthie Reverda
Elke woensdag:
klassiek uurtje'Beethoven'. Vrije inloop 10:30-11-:30
I

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofek - Eethoehen
Eethqmerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden
Schilderiien - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 344

Voor meer informatie raadpleegt men de affiches en de aankondígingen.
DE KIJKER JUNI 2017

AE Culemborg
tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl
41o,4

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
Contactpersoon: Teunie Verwolf, telefoon: 0345-471000

PÀR:&'YC§NYRUM

Speciatist in:

&& e,4}r?Xxe,ry
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Télefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruidsbloemwerk

Wijnarrangementen
Gelegen heid sbloemwerk

Everwijnstraat zr
Cutemborg - Centrum
Te[. o345 - 5rz65t
www. heykoopbtoem isten. n I

4ror

BruiloJten
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

CE

(bij een reservering)
wi\ u. pil rtve r u Í ru Ilrdcl:l r

t

ile f lr.ll I

Maandag

19:30 -21:30

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub 'De Ontmoeting'
Line-dance. Docent Ruud

Dinsdag
13:30 -16:00

Sjoelen

09:30 -10:30
18:00 -19:00
18:00 -23:00

2O.OO

-22:OO

Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!

Woensdag
10:00 -1-1-:00
13:30 -17:00

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub 'De Ontmoeting'
Nieuwe leden zijn welkoml

Donderdag
L3:00
13:30
L8:00
19:15

-17:00

Biljarten met biljartclub'BonVie'

-1-6:00

Scrabble en/of andere spelletjes

-23:00
-21:30

Biljarten met biljartclub'BonVie'
Koersbal

Vrijdag

Mqrcel de Longe

09.30 -1_1.30
09:00 -09:45
L0:00 -12:00

Breiclu b

BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schi lder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING

Telefoon

0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.
24 uur per dag
beschikboor.
Uítvoartleíder:

Morcel de Longe

Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
Zatcrdag
van 1-0:00-l-2:00
londaJ,,
van l-0:30-l-2:00
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee

.

l€1-,OO

NIEUW:
Bij voldoendc bcl,rrrli,,lr,lling willen we een Klaverjasclub starten.
U kunt zlch aannrr'lrllrr vi,r lclr.Íoonnummer 0345 47|OOO

tttl

i i'iiti

/ koffie voor €A,75

tl:lr',iriri,r.t,r ïl r' ill'l'.; iilll
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COLOFON
§TIC}ITING SENIOREN COLLECTIEF CU LEMBOR6

Secretariaat:
post:
e-mail:
K.v.K.:

bank:

web:

Lindelaan \3,4101. WE Culemborg
sscc.secretariaat@gma i l.com
64893847
NLs8RABO 0308 6178 00
www.sen iorencollectiefcu lem borg.

LAVB woninginrichting

ffiII

IIffiIffi

Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Color Aour Life

@

TOYOTA

,;;;;

Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc
n

I

Gordijnen-vitrage-i nbetween

BESTUUR

Voorzitter

Mw. H. (Hennie)Smidt

Secretaris

iesmidt@versatel.
Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
hen

/

penningmeester
Algemeen lid

Rol

n

n

I

Zonnescherm-screen-rol luik

sscc.secreta riaat@ gma i l.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

Algemeen lid

Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirkson id us@ ziggo.n
Dhr. J. (Jan) Pieters

0345 51.4819

lnsectenhorren voor raam en deur

0345 753039
06 49715550

a.h.scholtens@tele2.nl
Algemeen lid

gordijn-jalouzie-lamel-pl isse-d uette

0345 515013

Tollenstraat 14
4101 BE Culemborg

0345 51_8935

Tel 0345-510041
www.lave"wonen.nl

I

o34s s20664

jan.pieters@casema.nl

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,
0345-514999
www.autohelmond.nl

CONTACTPERSON EN ACTIVITEITE N

Redactie De Kijker

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

Distributie De Kijker

mfcvhazendon k@ziggo.
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

n

0345 515001
I

0345 753039

a.h.scholtens@tele2.nl
Rijbewijskeu ring

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

Dagreizen

a.h.scholtens@tele2.nl
Mw. V. (Virginie) Vermeulen
vi rgi nievermeulen @ hotmail.com

"Klaa rtjes"-re izen

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvh azen d o n k@ zi ggo.

Belasti ngi nvulservice

n

0345 753039

F1

t--ffffitrffi.;lmffimffi-§l

reparatie

06 391.42217

men lossen

onderhoud
verkoop

uw computerprobleem op.

034s s1_s001

Sa

0345 51_3955

Heeft u een probleern of defect aan uw computer dan zljn wij er om het op te lossen.
IJ kunt alt'1'd zonder afspraak gewoon b'1j ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

I

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

rl,rrr k<,rnen wij naar u toe.

De §tichting 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:
NLSSRABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC te Culemborg.

DE KIJKER JUNI 201-7

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.í1 (.omputers.nl

info@f1-computers.nl

I

BELHANDEL,,% rodc.crt"

MEU

s?

ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

II

tl

il
:

k

r"'*

Deelbaar bedset Meran

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

Heel veel (relax) Íauteuils in leer en stoÍ

Heel bankstellen in leer en

stol

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

NU € 1650,-

van€20t5,-

Ook als vaste box leverbaar
van

€ 12e0,-

NU € 1050,-

I

lI

6000M2
WOONIDEEËN
IN IIFESTYIE
EIGENÏIJDS MODERN
EN INDUSTRIEET

ROOTSTE KEUS DE I.AAGSTE P RIJ S
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Vm donderdag: '10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 -21.00zaterdag 10.00 -'17.00 uur

U vindÍ ons ook op WWW,BRADAAL.NL

