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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

wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen,
Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com
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IEUW BESTU URSLI D SENIOREN COTLECTIEF CUTEMBORG

ln de bestuursvergadering van donderdag 1-8 mei 2oL7 is de heer ïheo slagboom
toegetreden tot het bestuur van het Senioren Collectief. Hij stelt zich hier
persoonlijk aan u voor.

Mijn noom is Theo Slogboom, geboren in

sep-

tember 1945 in Driebergen-Rijssenburg.
Getrouwd en vader von twee zoons. Omdot mijn
vrouw Majo per 1 jonuori 2000 benoemd werd
tot redocteur/verslaggever vdn de Culemborgse
Couront zijn wij von Woudenberg verhuisd noar
Culemborg. lk ben tot 3L december 2016 btijven
werken (zes joar na mijn eigenlijke pensionering)

als secretorioatsmedewerker op een

occoun-

Leden van ANBO PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten vCIor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 1 1:00 tot 14:00 u

tontskontoor.
Vanaf mijn L6" jaor doe ik veel vrijwitligerswerk.
Von voorzitter van een commissie om een orgel

in een nieuwe kerk te regelen tot jeugd- en
jongerenwerk, schaotsclub en jeugdkoor. tk wos
medeoprichter von de VVV en von een orgonisotie, welke te vergelijken is met'Culemborg Bijvoorbeeld,.

§nngwEl14ry
Tweewielers-'-ffi)]l

ln culemborg werkte ik mee oon de 'Herdenking Jan von Riebeeck' en wos ik

octief bij 'Culemborg en Oronje', bij het 'Fruitcorso, en bij het ,Sint Comité,.

Londelijk wos ik 12 joor secretoris von een koepelorgonisotie von oronjeverenigingen. Doornoost assisteer ik meer don 50 joor Sinterkloos begin december. ,
Momenteel ben ik voorzitter von de 'stichting wereldwinkel culemborg'.

lk ben geen lid von een ouderen orgonisotie. Hoewel mijn echtgenote lid Ís van
gemeenterood nomens D66 ben ik niet politiek gebonden.
lk hoop vonuit een onafhonkelijke positie mij, in de breedste zin des woords, in te
kunnen zetten voor de ouderen in Culemborg.
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Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffiel

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www. gra uwe
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atte kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen
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UIT HET TEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dagelijkse leuke, moar ook minder leuke zoken

Mei ligt alweer enige tijd achter ons, maar als ik de kopij voor dit nummer moet
inleveren, is deze maand net achter de rug.
Van DrieÍ BV
A. van Diemenstraat 8

4104 AECulemborg

Een maand van uitersten. Een maand waarin verdriet en vreugdè elkaar
afwisselden. Te beginnen met 4 en 5 mei. De doden uit de Tweede wereldoorlog
worden herdacht en daarna ook de Vrijheid. Verdriet om mensen die het leven
lieten en vreugde over de verworven vrijheid.

T.0345 - 51 04 25

Samen met u verzorgen

wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

www.vandriel-schildersbed riif.nl
info@vandriel-schildersbed

f.nÍ

ln mei wordt het seizoen in de sportwereld afgesloten met kampioenschappen
en de schoolperiode met examens. Voor degenen die het halen brengt het
vreugde, voor andelËh verdriet omdat het niet is gelukt.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.nl

rtis paÍkeren: la.hthaven. Pdlumbustetein Beiaàld

rif

Moederdag, de tweede zondag van mei. Terwijl kinderen hun moeders vroeg
wakker maken en hen met vreugde, plezier en liefde hun tekeningen laten zien,
worden moeders díe zijn weggevallen ook weer herdacht en dit brengt juist
verdrietige momenten met zich mee.

6rkeÍen Ldnqe Meent

ook kwam er vorige maand het nieuwsbericht dat er na een popconcert in
Manchester een terroristische aanslag werd gepleegd. Vreugde tijdens het

fi{'enC fri,,rogt *

concert, gevolgd door veel verdriet om de doden en gewonden. Een dag later
zeggen de voetbalsupporters: 'het leven gaat door' en juicht Manchester om

eisons

haar kampioenschap.

Chinese bewegingskunst voor iedereenl

Feit is echter dat vreugde heel snel kan omslaan in verdriet, maar verdríet niet in

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!

vreugde. Natuurlijk gaat het leven door, maar de pijn blijft. pijn die hopelijk
overgaat in berusting, hoewel dat soms heel lang kan duren. Maar één troost is
dat mooie herinneringen gelukkig langer blijven hangen dan slechte. Niemand
kan aan mooie herinneringen komen, die zijn voor jou, voor jou alleen. Laten we
allen deze mooie herinneringen koesteren en naar boven halen als hàt verdriet
om verlies de overhand neemt.

Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelfl
lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

lk wens u heel mooie maanden toe, zonder verdriet, maar wel met heel veel
goede momenten om later op terug te kunnen kijken.
HS

www.nenchi.nl
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HET PROJECT TEVENSBOEKEN

ln onze vorige 'De Kijker'

plaatsten wij een artikeltje over het 'project
Levensboeken'. Na een evaluerend gesprek met een beleidsmedewerker van de
gemeente, zijn wij in contact gebracht met enkele zeer bevlogen vrijwilligers van
deze groep.

Wij kunnen tot onze vreugde melden dat de contacten hebben geresulteerd in
het feit dat het'lnitiatief Levensverhaal'onder de paraplu van Stichting Senioren
Collectief Culemborg wordt gebracht. Gesprekken over de definitieve invulling
ervan zijn inmiddels gaande. Hoe dit verder wordt uitgewerkt zal eind augustus

ar
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bekend gemaakt worden.

Zaterdag 10

juni was er een feestelijke uitreiking van de

geschreven

levensboeken van dit jaar.
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Hennie Smidt

Brenkman I Vèrkensma'Lt Io I

Culemborg

T os45 st2673 | www.bran{nènculemborq.nl
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poscolwegS Culemborg 0345-5'l 3738

Stichting De Roos van Culemborg is op
25 maart 2015 opgericht en is gevestigd
in Culemborg met als doelstelling het
(doen) stimuleren van beeldende
kunst, muziek en literatuur.

KARAKTERUITVAART
De kernactiviteit vindt plaats in.de stad Culemborg maar ook landelijke projecten
worden uitgevoerd. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten
goede aan de doelstelling. De intensieve programmering van lezingen, literaire
bijeenkomsten, concerten, workshops, excursies, films, themaweken met
gevarieerde activiteiten, exposities, festivals heeft steeds een maatschappelíjke,
culturele en/of kerkelijke dimensie. op de langere termijn wil de stichting zo
een'sympothy community'bevorderen, waarin betrokkenen als vanzelfsprekend
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op grond van sympathie bijdragen leveren in de programmering, financiering en
publiciteit. De multiculturele samenstelling van de bevolking is daarbíj een belangrijk gegeven.

Uitvaartverzorging en -ontwerp
Telefoon (06)30018484
Jeannelies Lof
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Wieman

www.karakteruitvaart.nl

K/tuASSHOp
CUTEMBORG

- 410182 - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963
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Relotiegeschenken
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Eind mei werd ik opgebeld door de heer Henk Heijkoop als reactie op een artikel
uit de rubriek 'Uit't leven gegrepen'. Daarin vertelde de schrijfster namelijk dat

VERTTUIZEhI

ze geraakt was geworden door een vrouw die vol ontroering luisterde naar

§ELF STORAGE

Als gevolg hiervan is deze meneer, gepensioneerd pianist, enkele keren daar
piano gaan spelen en merkte hij dat mensen er van genoten.

TRAN§PORT^

OPSLAG
pdqarweqs

1O% KORTING

LEUK DAT ONZE 'DE KIJKER' MET AANDACHT WORDT GELEZEN

---_-r'

Morkt 40

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

LEUK INITIATIEF: samen met Magda van Goei van

het Huis van de Buurt is een
plan gemaakt om een lunchconcert te organiseren waarbíj Henk Heijkoop
toegankelijke klassieke muziek zal spelen die hij ook zelf zal inleiden. Dit
lunchconcert is niet alleen voor bewoners van het Huis van de Buurt maar ook
voor overige geïnteresseerden. Het zal plaatsvinden op 13 juli om 11.00 uur en
kost €7,50. Wel moet men zich voor 7 juli opgeven. Telefonisch kan dat op
telefoonnummer 0345 470 388 (afdeling W&G)

op vertoon deze adveftentie
(geldt niet voor de wijnen)

,.it
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NEDERTANDSE ZORGROBOT WINT ZILVER OP EK

Zorgrobot Amigo van de TU Eindhoven is tweede
geworden tijdens het RoboCup German Open.
Amigo is een project van studenten van Tech United.
Vorig jaar won hij goud op de RoboCup German

Open, dit jaar werd de robot Homer uit de Duitse
stad Koblenz de winnaar. Amigo eindigde als tweede
en won daarmee zilver.
Uitdagingen

Alle deelnemende robots kregen verschillende taken om uit te voeren. Zo
moesten ze voorwerpen aan de juiste persoon geven, de tafel dekken en
boodschappen opruimen. Dat ging Amigo goed àf , mede door het
programmeerwerk van de studenten. De robot kon erg snel opruimen doordat
hij beide handen gebruikte. Amigo liet ook nog zien wat hij allemaal kan, van
het aangeven van een blikje frisdrank tot het herkennen van de juryleden van
de wedstrijd. Eind juli doet Amigo mee aan het WK in Japan.
DE KUKER JULI2Ol7

80+ REISJES IN JULI EN AUGUSTUS 2017
DONDERDAGMIDDAG 20 JULI EN
DINSDAG

l

AUGUSTUS

Via een mooie route rijden we naar het
aardige, idyllische plaatsje Haarzuilens.
We rijden over mooie landelijke wegen
en passeren leuke huisjes. De koffiestop
houden we in restaurant:
'Het Wapen van Haarzuylen'.

WOENSDAG 26 JULI EN
DONDERDAG 17 AUGUSTUS

Redelijk dicht bij huis, maar toch al
heuvelachtig en bosrijk landschap,
rijden we naar Rhenen. Daar drinken we koffie bij 'Moeke Rhenen',
een gezellig restaurant gelegen aan
de Nederrijn.

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
erlaaar ziekenhrizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor
Rode Kruis en Zonnebloem.

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte 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

WOENSDAG 9 AUGUSTUS EN
DINSDAG 22 AUGUSTUS

Vandaag gaan we naar Oosterwijk.
Dit is niet in Brabant maar een zeer
klein plaatsje even voorbij Leerdam.
We rijden een stuk langs de Linge en

in hotel/restaurant'de Lingehoeve'
gebruiken we de koffie/ thee met
gebak. Bij mooi weer kunnen we
buiten zitten en van de pergola's met
rozen genieten.
Deze reisjes kosten € 8,00 p.p. U wordt opgehaald tussen 13.00-13.30 uur en
bent weer thuis om ongeveer 17.00 uur.
Zie pagina 14.
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contact vr
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, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de
bus van Klaarde 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 it voor het welzijn van ouderen en mensen met een
beperking. Ze doenhun werk graag en met plezier. U bent welkom!
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Het gaat goed met het Repair Café-netwerk. Het aantal Repair Cafés blijft
groeien (nu ook in Scandinavië) en de media, die smullen ervan.
Het Repair Café-concept is 'exquisitely simpel, neighbor helping neighbor', zei de
Amerikaanse NBC News-journalist Harry Smith. Een Australisch magazine voegde
hier het woord 'vibrant' aan toe. Het Franse magazine 'Alternatives Economiques' schreef dat het Repair Café mensen van verschillende leeftijden en uit
verschillende milieus bij elkaar brengt. BBC News, het Japanse platform TabiLabo_en de Omaha World-Herald: een en al enthousiasmerend Repair Cafénieuws. En de Verenigde Naties noemen het Repair Café in een rapport, samen
met 16 andere, goede 'sustainable lifestyle initiatives'. Daar zijn we trots opl

Reparatiemonitor ."
Vrijwilligers van tien Nederlandse Repair Cafés testen
dit jaar de 'Reparatiemonitor': een online tool waar
de vrijwilligers al hun reparatiegegevens in kunnen
bijhouden. Zo krijgt men meer zicht op de repareerbaarheid van de spullen. Volgens pilotdeelnemers Eline Bijkerk en Peter Backer is de Reparatiemonitor een grote stap naar het delen en beter
benutten van alle kennis.
Nog twee leuke weetjes

-

in Westknollendam organiseerde op 25 maart een
op het afvalbrengstation. 'Afvol scheiden is belangrijk, het
voorkomen von afvol is nog beter'. De reparateurs van Repair Café
Een afvalbedrijf
Reparatiedag

Wormerveer repareerden 80 procent van de kapotte spullen die werden

-

www.visscher.nl

aangeleverd.

Wist u dat 67 procent van de Nederlanders afgelopen winter een onveilige
verkeerssituatie heeft meegemaakt door fietsers zonder licht?
Nederlandse Repair Cafés kunnen zich aanmelden voor de ANWB
Lichtbrigade.

DE KIJKER JULI 2OI7

DAGTOCHT DRENTHE 9 AUGUSTUS 2OT7
VLINDERPARADUS PAPILIORAMA HAVELTE EN MIRAMAR ZEEMIJSEUM VLEDDER

I

INVUISïROOK DAGïOCHT DRENTHE 9 AUGUSTUS zo17
Naam

tel. n r.

Nr. opsta p-

Rolstoel/

plaats

rollator

Dieet

L:

2:

3:

l

3:
a,
4..

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we via Zwolle en Meppel naar Havelte.
Bij 'Vlinderpa radijs Papiliorama' in Havelte gebruiken we koffie of thee met
gebak. We krijgen een leuke uitleg over de vlinders. Hier zijn we van ca. 10.30 tot
12.15 uur.

persöàn nr. 1:
Adres van persoon
Aàies

Opmerkingen/ bijzonderheden

ln restaurant 'Brinkzicht' in Vledder gebruiken we van 12.30 tot 13.30 uur een
lunch met kroket. Daarna gaan we naar'Miramar Zeemuseum' in Vledder. Daar
krijgen we op een leuke manier uitleg over schelpen en de indrukwekkende
collectie zeecuriosa. We verblijven er van ca. 13.45 tot 16.00 uur.
BU restaurant 'Slenkenhorst' in Harderwijk gebruiken we een diner tussen 17.30

HET CUTEMBORGSË SPORTGAT,A
SENIOREN COTTECTIEF CU LEMBORG

en 19.30 uur. Om ca. 20.30 uur verwachten we weer in Culemborg terug te zijn.
30 juli, via het aa n meldformu lier op bladzijde
Brouwers, Sleutelbloem 47,4L02 VB Culemborg,

tot

Aanmelden:

09, bij yvonne

E-mail: yvotnebrouwq§@hetnct.nl

buskosten.

de middag genaamd 'HEï CULEMBORGS SpORTGALA'.
Als thema is gekozen: 'de Culemborgse sportsuccessen vanaf 1900

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
o 1. 08.30 Garage Streef

o 2.
o 3.
o 4.
o 5.
o 6.

Na de succesvolle middag over'De Historie van de Culemborgse Meubelindusde Gelderlandfabriek, organiseren we dit najaar weer een spraakmaken-

trie'in

graag ook vóór 30 juli op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.

Betaling:

OUDEREN

€

59,00 inclusief 1 keer koffie of thee met gebak, bezoek
'Papiliorama', lunch met kroket, bezoek 'Miramar', diner en

Kosten:

ORGANISEERT OP VRIJDAG 17 NOVEMBER
EEN BIJEENKOMST VOOR ALLE CULEMBORSE

08.35
08.40
08.45

Betsy Perkweg/Roosje Vos
Otto van Reesweg/Vianense Poort

08.s0

D

08.55

Marskramer Chopinplein

Dit evenement vindt plaats in het Event Center aan de Beesdseweg.
Voor deze locatie is gekozen omdat hier een sfeer kan worden gerealiseerd die
past bij een echt sportgala. Daarbij is het zeer toegankelijk, ook voor rolstoelen.
Het doel van deze middag is dat senioren vanaf 65 jaar elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen en gepaste sfeer. Succesvolle sporters vanuit het verleden en heden passeren nog eens de revue.

Lalainglaan/hoek Dreef
riestad (bii bushalte)

Hou de volgende uitgaven

DE KUKER IULI 2017

tot heden,
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van

'DE KUKER' in de gaten!
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§treep bovenstaande woorden wëg in de tabel. De woorden kunnen in alle
richtingen voorkomen. §ommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.
De letters die overblijven vormËn, achter elkaar gezet de völledige naam van de
man waar deze maand naar genoemd is.

De oplassins uit het iuninummer is: SINT )AiV lS
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Meerlaan 22

Culemborg
034s - s1s 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl

RIJBEWIJSKEURING 75+

informatie: Ton Scholtens, telefoon O34S 7S3O3g
DATA RUBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 05 en 19 juli,

02 en 16 augustus, 06 en 20 september, 04 en l_8 oktober en 01 en

15

november.
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 07L-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. Die
voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betolen oon de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING:

U kunt op de dag van de

keuring

een

gezondheidsverklaring formulier krijgen 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.9e 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.

BEHOEFTE AAN VRIJWLLIGERS VOOR BEZORGEN VAN 'DE KIJKER'

Tien keer per jaar wordt 'De Kijker' door vríjwilligers rondgebracht bij ongeveer
1300 mensen in culemborg. Voor sommige vrijwilligers worden de wijken te

groot. Enerzijds omdat er meer mensen 'De Kijker' willen ontvangen en
anderzijds door de hoge leeftijd en verminderde mobiliteit van de huidige

Openingstl.lden: ma - do

@»

8.00

20.00 lvr 8.00 -21.OOlza

Gigl SmitS

8.00

20.00 lzo 11

I Koopmanssildeplein

00

vrijwilligers. Die wijken dan kleiner maken is een optie maar dat houdt in dat we
meer vríjwilligers nodig hebben.
VERZOEK: daarom vragen we degenen die dat kunnen en willen
zich als bezorgvrijwilliger aan te melden bij Ton Scholtens
(telefoon 0345 753039). Behalve dat u ons enorm helpt, is lopen
ook nog eens gezond voor lijf en leden!

18.00

16l41osrx Culembors

lr

BIJ VOORBAAT ONZE HARTELIJKE DANK!
0345532525

DE KUKER JULI2017

APPELTAART IS MIJN GEHEIME WAPEN...
Gelezen in 'Goedgeld', het Mogozine von de ASN Bonk von maart 201-7

dl

i"--",1.'-

Altviolist Michiel Holtrop toert met zijn 'appeltaartconcerten' langs zorgcentra,
wijktheater en buurthuizen in het hele land. Zijn doel: het leven van kwetsbare
mensen muzikaal verrijken. De Appeltaartconcerten werden tweede in de
categorie 'Zorgen Welzijn' bijde ASN Bank Wereldprijs 201-6.

I

_.J'

t!

€V€lil

ÍlX

voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

"":3§;;;-\ fysiotherapie
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 valpreventie
cursus voor senioren.
Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

'Ongeveer tien

jaar geleden begon mijn oma te dementeren. Zij wos

mijn

grootste fon, bezocht al mijn optredens. Groog wilde ik iets voor hoar terugdoen'.

Samen met collega's van het Nederlands Filharmonisch Orkest heb ik toen
concerten gegeven in haar zorgcentrum. Mij herkende ze niet meer, maar de
muziek deed haar en de andere bewoners nog heel veel. Drie jaar geleden
serveerde ik een keer appeltaart bij zo'n concert. lneens zat de zaal helemaal vol
met bewoners en mantelzorgers. Toen realiseerde ik me dat appeltaart een
geheim wapen is. Daarmee verleid je mensen om naar een concert te komen. De
taart is een symbool geworden voor de warme sfeer van de concerten. Die
kunnen we geven dankzij de financiële steun van veel vrienden. Ons doel is om
het leven van mensen, meestal kwetsbare mensen, te verrijken met mooie
muziek. Want het leven in een zorgcentrum is monotoon. Muziek kan van alles
losmaken. lk maak mee dat mensen in slaap vallen, maar ook dat ze zeer
ontroerd raken en dat mensen die niet meer kunnen praten wel een liedje
kunnen meezingen. Dat is prachtig om mee te maken.
Voor meer info: ,v.

"

Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx. nl
Kijk op eensop mijn website: www.evelanx.nl

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

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

;.

Anthonie von Diemenstrqqt 344
AE Culemborg
tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl
410,4
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Speciatist in:
Bruidsbloemwerk

Wijn

a

rrangem enten

Gelegen heidsbloemwerk

&§ex,errxxff,e(
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruiloften
Catering op locatíe

ror

Culemborg - Centrum
Te[. o345 - 5tz65t
www.heykoopbloem isten.n I
CE

IUil 2017
DATUM

PersoneelsJëesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus
(bij een reservering)
www"pxrfycentru sndc!*ntaarn.nI

ACTIVITEIT

Za.

01juli

02 juli

wo,

os Jull

Do.

06 juli

Za.

08 juli

f'

dl'
;iil rritiirrili:ii

Telefoon
0345 - 5t5 ó99
Uw wens is onze zorg.
24 uur per dog

1,4:30

14:00-16:00

10:00
80+ reisje, zíe pog. 02 von De Kíjker van juni
Start Culembor8 Bijvoorbeeld. Tot 09 juli
-

w

a n d e re

n

vana

;;

r De

;

i; ; ö, it iil, i,
;.

r,

i'

à'

o

it-

10:00
12:00-16:00

i----

11juli

Zo.
..

Jazzin 'De Blusser' in Beusichem
Circus theater Pippin en koor KEC Kids

.,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..........

-----k

11.00
14.00

ln de Muziektent

-----i

.::* -*'§
.;:
&'

Stadswandeling, stort vanaf Elisobeth Weeshuis
't oude stadhuis
Gratls rondfeidine
fn

Di

t.§

TIJDSTIP

-..--:

Zo.

Recepties

Everwijnstraat zr

AGENDAlffiiSSCC

16

80+ Reisje, zie poq 02 van De Kiiker von iuni

juli

14,00 16,00

:

wo, rs july

pog. 11

Rijbewljskeu ring

10:00

-ZÍe

Do.

20

juli

---l------

Za.

_l___

---

22 juli
_-

wandeten vanaf De

*."i.r.-i

fà845

5;1L3B4t;)

10:00

-

,::o. 23 jul
Zo. 30 juli

Dutch O d

Tirerr:u, S;;.-il;;;J;;.,

L4:00-16:00

,r.,"U,"*

14:00-16:00

Sail Jazzband. ln de

Elke zondag om 14.00 uur (tot oktober) rondleidingen in de Forten Everdingen

en Honswijk.
Zi e

:

www.fo rte n- h on swij k-eve rd i n ge n. n l/ro

beschikboc,r.
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AGËNDA

DATUM

ACTIVITEIT

IELANDS

2O

body fashion

TIJDSTIP

JUH 2017

Vr.

07

Do.

13

Vr.

L4

Do.

20

uli
uli
uli
uli

2'1.

u

Vr.
Vr.
Zat.

Café activiteit (muziek of spel).

Lunchconcert. Zie pog.05
Café activiteit (muziek of spel).

Gratis

t1-.00-13:30

Gratis

28 u

lJsmiddag met muzíek van Ben Teerink
Café activiteit (muziek of spel). Grqtis
Café activiteit (muziek of spel). Grotis

29

Café Nostalgia met dj's Daan & Peter.

U

14:00-16:00

Gratis

L4:00-1"6:00

14:30-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

Elke maandag:

Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, te|.0345 520L64 en/of Ria Spronk, te|.0345 5L3292
Elke woensdag:
Markt 5l Culemborg Tel. 0345 - 512774

Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-L1:30. Geen kosten: zelf schilder-,

www.elands.nl

teken- of knutselspullen meebrengen. Contactpersoon: Marthie Reverda
Elke woensdag:
klassiek uurtje'Beethoven'. Vrije inloop 10:30-11:30
Alle octiviteiten vinden plaots op Het Plein, tenzij onders aongegeven.
Gewijzigde oonvongstijden en toegevoegde octiviteiten zijn elke moond te vinden

in de moondflyer.
STADsuunwERKMAKERU ZOru-s

SENIOREN COLLECTIEF: AANMELDEN 80+
(vervolg pogino 06)

nU,"too,E r*urs

/ KLAARTJESREIZEN

Voor deze reisjes kunt u zich opgeven bij Riet van
Hazendonk. Tel. 0345 515001.

Echter: wegens omstandigheden is zij NIET te bereiken van zondag 2 iuli tlm zondag 9 juli. Nó L0 juli
kunt u haar wel weer bellen.

ln het geval u iets moet doorgeven
wat betreft de KERSEN-TOCHTJES van donderdagmiddag 6 juli
en dinsdagmiddag L1juli kunt u contact opnemen met Virginie Vermeulen: tel. 0639L422L7

r,-

W

o
o

o
o
o

Reparatievan klokkèn en horlo§es.

HorlogebandenvanMorellato

_ ..-.,:-.

Horloges van: Bruno Söhnle, )unghans,

Mondaine en Pellikaan Timing
Een nieuwe batterii voor uw horloge

- altiid

-

vooi slechts € 5,-

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg TeL o6-5t 77 76 50 wvvw,zoalshetklokjethuistikt.com
DE KIJKER JULI 2OT7

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
contactpersoon: mw. Teunie Verwolf, tel, 0345 477000
Maandag

Kualiteit, seruice
én deskundigheid
Gediplomeerde opticiens,
contactlensspeciatisten en
optometristen

:@,

merkX

b.l[[en, contacilenzen en optomet.ie

09:30
18:00
18:00
L9:30

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

Dinsdag
13:30 -16:00
2O.OO

-22:OO

10:00 -11:00
13:30 -17:00

l5

PrLtssesraat
Voorstraat 98,4132 ATVianen,103471 37 3s 00

www.merkxbritten.nI

Alt|d vers, altud lekker

-17:00
-16:00
-23:00
-2L:30

-

dag
Elke dag
E ke dag
Elke dag

vers brood en broodles bakken
uw lunch kunnen vetzorgen

kunnen bezorgen
verse vlaajen of gebak kunnen vetzotgen
Een ritgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u e ke dag verse koffre met iets lekkers voor kunnen vetzorgen
Onze wlnkel e ke dag schoon en fris is
U e ke dag met een glim ach bedienen

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

Sjoelen
Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!
Zumba. Docente Ximena Arias

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Nieuwe leden zijn welkom!

Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal

Vrijdag
09.30 -11.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

Wist u dat wii:

- flke

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Donderdag
13:00
L3:30
18:00
19:L5

bëirt

Zumba. Docente Ximena Arias

Woensdag

4101 CKCutemborg, 10345)520000
1,4101 CM Cutemborg, 103ósl 51 73 78

Varkensmarkt

Yoga 55+. Docente Carin Píeters

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

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING

Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
Zaterdag
van 10:00-1-2:00
Zondag
van 1-0:30-12:00
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee

/ koffie voor

€ O,7S

I

€

1,OO

NIEUW:
Bij voldocndc belangstelling willen we een Klaverjasclub starten.

Meldt u zir:lr aan op telefoon 0345 471000
DE KIJKER
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COLOFON

(§D

§ïICHTING SENIOREN COI.LECTIEF CULËMBORG

LAVE woninginrichting

Secreta riaat:

post:
e-mail:

II§Iffi

Lindelaan 1.3,41,01, WE Culemborg
sscc.secreta riaat@gmail.com

Color Aour lW

K.v.K.:

64893847

bank:

NL58 RABO 0308 6178 00

web:

www.sen iorencollectiefcu lem borg.

Secretaris

/

n

Gordijnen-vitrage-inbetween

iesm idt@versatel.

n

0345 515013

a.h.scholtens@tele2.nI
Algemeen lid

Dhr. J. (Hans) Dirkse
$ rt

lss*fl iil,.r..iir ;iggt"r.

:

Dhr. J. (Jan) Pieters

Algemeen lid

jan.pieters@casema.nl
Dhr. T. M. (Theo)Slagboom
theo.slagboom45@gmail.com

.

''

'lr'irr

i

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

CONTACTPERSONEN ACTIVITE ITE N
Mw. M,F.C. (Riet)van Hazendonk

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

Rijbewíjskeu ring

Dagreizen

n

0345 51,4879

034s 7s3039
06 49715550

n

0345 520664

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstra^t 14
4101 BE Culemborg
Tet 0345-510041
www.laYe§.rvonen.nl

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

06 481,057s2

0345 515001

I

h.scholtens@tele2.nl

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2.
Mw. V. (Virginie) Vermeulen

I

:

Algemeen lid

'

gordijn-jalouzie-lamel-pl isse-duette
Zon nescherm-screen-rol ui k

034s 51893s
r

Rol

I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secreta riaat@gma il.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

penningmeester
Algemeen lid

BETTERT r'

I

Mw. H. (Hennie)Smidt
hen

Helmond

TOYOTA

Tapijt-vinyl-lami naat-marmoleum-pvc
n

BESTUUR

Voorzitter

ffiII

Voor Toyota gaat u naar

0345 7s3039

034s 7s3039

onderhoud
verkoop

06 391,42217

lossen wU uw computerprobleem op.

034s 515001

Hccft u een probleem of defect aan uw computer dan zi1'n wii'er om het op te lossen.
IJ krrnt .rltijd zonder afspraak gewoon b'g'ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
<l,rrr k,,rrrr.n wrj rr,r,rr u toe.

I

virginievermeulen @hotmail.com
'Klaa rtjes'-reizen

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

Belasti nginvu lservice

mfcvhazendonk@ziggo. n I
Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaard @ hotmail.com

0345 s1_39ss

De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. wanneer u ons

wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v.

SSCC

DE KIJKER JULI 2017

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

MEU

BELHANDEL,,'73 radaat"

ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

ffi
i;
lt

lii

:t
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Deelbaar bedset Meran
180 x 200

incl.2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heel veel (relax) fauteuils in leer en

stof

Heel bankstellen in leer en stof

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen
Opstelling:

'1

B0 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR 2 x potenset

- Hoofdbord met

van€2015,-

1

splittopper

bies

NU € Í550,-

Ook als vaste box leverbaar

van€12e0,-

NU € í050,-

I
I
I

!.

6000M2
WOONIDEEËN
IN IIFESTYIE
EIGENÏIJDS MODERN
EN INDUSTRIEET

GROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag ím donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 'í0.00 - 17.00 uur

U vindt ons ook op WWW.BRADAAL.NL

