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WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN
Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken

wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te
melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com
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PROJ ECT'LEVENSVE

RHAAL'

"Wij zijn blij dat wij

voldoende

sponsors hebben gevonden die
ons project een worm hart
toedrogen. Nu kunnen wij
ouderen in Culemborg de mogeijkheid bieden hun levensverhool
op popier te zetten", aldus de
initiatiefgroep'Levensverhaal', die
bestaat uit Els van Heijst, Brigitte
Vergouwen (die echter door werkzaamheden moet stoppen), Loes van Baaren
en Sandra van Ommeren.

"Eind september willen we storten.
als vrijwilligers."

wij hebben nog ploots voor zowel vertellers

Zaterdag 1"0 juni werden voor dertien deelnemers de 'levensverhalen' officieel
afgesloten. Dit gebeurde in de locatie van ElkWelzijn aan de Meerlaan tijdens

een gezellige en gastvrije bijeenkomst. De deelnemers mochten allen (een
beperkt aantal) belangstellenden meebrengen en daardoor was het een volle
zaal.

Aan alle dertien deelnemers werd persoonlijk hun levensverhalenboek overhandigd steeds in het bijzijn van de schrijver. Bij het overhandigen hiervan
werden mooie, geestige en ontroerende woorden gesproken, zowel door de
deelnemende personen als door de schrijvers. Extra leuk was dat het eerste
exemplaar persoonlijk werd overhandigd door onze nieuwe burgemeester. we
waren getuige van een enthousiast en kundig team vrijwillige organisatoren en
voor hen is een groot compliment op zijn plaats.
Tijdens deze feestelijke uitreiking werd bekend
gemaakt dat dit initiatief, dat gestart is onder de
vlag van ElkWelzijn, nu verder zal gaan onder de
paraplu van Seníoren Collectief. De samenwerking
werd symbolisch onder een grote paraplu vorm
gegeven en beklonken met het heffen van een glas
champagne door Loes van Baaren namens de
initiatiefgroep'Levensverhaal' en Hennie Smidt
namens Senioren Collectief Culemborg.

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

In Bartjes kringloo,Bpentrum zrlntegen 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
maken in onze koffiecorner.

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

u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en zíel ín voor het welzijn van ouderen en mensen met een
ZoehJ
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beperking. Ze doen hun werk graag en met plezíer. U bent welkom!

UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dogelijkse leuke, moar ook minder leuke zoken

lk wil het deze keer hebben over wat we moeten doen om gezond te blijven. lk
kom net terug van fitness. ls goed voor de gezondheid, toch ! We moeten elke
dag een half uur bewegen, zeggen de deskundigen. lk vind fitness niet echt leuk,
maar met ons groepje is het wel gezellig.
Tijdens een barbecue word ik gewezen op het feit dat ik geen rauwkoét neem.
"ls gezond, moet je elke dog eten", wordt mij gezegd. lk vind rauwkost niet
lekker. Een barbecue vind ik wel leuk, gezellig met elkaar eten. De deskundigen
zullen wel gelijk hebben, maar ik hoor nooit van hen dat we onze gezondheid
ook kunnen bevorderen met tevredenheid, genieten en leuke dingen doen. We
krijgen alleen advies voor ons lichaam. Natuurlijk is dit heel belangrijk, maar ook
de geest mag volgens mij niet worden vergeten, temeer omdat die direct invloed
heeft op de lichamelijke gezondheid.
We worden ouder, worden steeds beperkter in heel veel dingen. We kunnen
bijvoorbeeld geen Daphne Schippers meer worden, of Epke Zonderland evenaren, maar we kunnen wel genieten van hun prestaties en meeleven met de
successen. We kunnËfi glimlachen en enthousiast zijn als jonge mensen en kleine
kinderen hun verhalen vertellen en bezig zijn met hun sport en spel. We kunnen
genieten van de dagelijkse dingen om ons heen. Contact maken met anderen,
een luisterend oor bieden, enzovoort, enzovoort.
Er staat nergens, dat als je ouder wordt, het goed is voor je gezondheid om je
zegeningen te tellen, te genieten van wat je nog kan, tevreden te zijn met de
mogelijkheden die het leven je nog biedt. lk ben geen deskundige, maar ik denk

dat naast dagelijks bewegen en gezond eten, ook tevredenheid je langer in
'goede doen' zal houden. lk weet niet wat het beste is, maar doen wat je fijn
vindt en waar je blij van wordt, lijkt me toch wel heel goed voor de toestand van
de gezondheid van ons senioren.
HS
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HULPAANBOD VAN DE BIBLIOTHEEK CULEMBORG
Je bankzaken regelen, solliciteren of een DigiD aanvragen:
het gaat allemaal via ínternet. Wil je vaardiger worden in
het gebruik van internet? Ben je een beginnende

SINDS

computergebruiker en wil je in een veilige omgeving
oefenen op de computer? Kom dan eens langs tijdens het wekelijkse inloopspreekuur KLIK & TIK op vrijdag van 10.00 tot l-1.30 uur.

KLIK &TlK is een digitaal oefenprogramma. Daarin leer je zelfstandig en in je
eigen tempo omgaan met de computer en het internet, Het bestaat uít lessen
die je één voor één doorloopt. Je leert bijvoorbeeld hoe je het internet op gaat,

zoekt met een zoekmachine, digitale formulieren invult, e-mail gebruikt en
programma's downloadt. Het wekelijkse inloopspreekuur is een samenwerking
van het LeerWerkloket Rivierenland, UWV Werkbedrijf en Bibliotheek Rivierenland.

Je kunt op eigen gelegenheid aan de slag met
het programma KLIK&TlK. Als je er niet uitkomt,
of als je vragen hebt, staan de medewerkers
klaar om je te helpen. Ook ben je van harte
welkom met algemene vragen over internet of
computergebruik. Het spreekuur is gratis
toegankelijk.

Brenkman I Varkensmarkt lo I Culemborg
T C345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
Openln$tuden di t/m vr 9:Op;'18:oo
vr koopavond l9:OO - 21:OO I za 9:oo - l7:OO
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HET WEESCAFE ORGANISEERT SPELLETJESMIDDAG OP DE ZONDAG

Voor een superleuke zondagmiddag kom je, met of zonder
een spel onder je arm, naar het Weescafé in de Herenstraat.
Het Weescafé organiseert er iedere week op zondagmiddag
van 1"4.00 tot L6.00 uur een spelletjesmiddag.
Er zijn spellen beschikbaar voor líefhebbers vanaf 1-6 jaar. Of
neem je favoriete spel mee en speel met vrienden, moeders,
opa's en vreemden. De activiteit is gratis en zonder aanmelding. Wees welkom! En speel mee!
Het weescafé bevindt zich in het Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29.

Hen urtvaart die hij jmxe§f pnst
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Peter Bos
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www.karakteÍulttiaart.nl
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SPORTGALA THEMA:'CULEMBORGSE SPORTSUCCESSEN VANAF 1900'
Had u het al genoteerd? Of gaat u dat nu doen?
Vrijdagmiddag 17 november bent u vanaf L4.30
uur van harte welkom in het Event Center aan

de Beesdseweg. Dit evenement wordt georganiseerd door Senioren Collectief Culemborg.
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Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan

70

PASFOTO NODIG?

Fotografe Karin van de Kar maakt al jaren voor de hele gemeente Buren pasfoto's voor mensen die niet of nauwelijks zelf naar een fotograaf kunnen.
Zij gaat naar hen toe, zorgt voor een grijze achtergrond, voor lampen en maakt
voor € 7,50 een pasfoto. Zij levert de pasfoto's dan de volgende dag thuis af.
Deze service wil zij ook uitbreiden naar Culemborg. ln geval u gebruik zou willen
maken van deze dienst kunt u bellen naar Hennie Smidt die u het telefoonnummer kan geven yp.n Karin van de Kar.
N.B.: U heeft wel een lD-kaart nodig.

SPAREN VOOR EEN'TOVERTAFEL"..
Verpleeghuis Beatrix en Zorgcentrum Kulenburg sparen voor de aanschaf van
een'tovertafel'. Dit doen ze door middel van verschillende acties, zoals een Bingo, waar ze wat geld aan kunnen overhouden. Maar wat is een 'TOVERTAFEL'?
We l,azen hier het volgende over:

jaar een begrip op het gebied van personenvervoer.

TOVEREN AAN TAFEL

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.

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4104 AE Gulemborg

De 'tovertafel Original' belooft mensen te
stimuleren in fysieke activiteit en sociale
interactie, speciaal geschikt voor zorginstellingen. Het toestel hangt aan het plafond en
projecteert lichtanimaties op tafel, die
reageren op hand- en armbewegingen, waardoor men een bal naar elkaar toe kan spelen,
vissen van richting kan laten veranderen, bloemen kan laten groeien, en nog veel
meer.

Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
info@streef-reizen. nl
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VOEDINGSPRAATJES

IELANDS

OVER VEZELS GESPROKEN... GEKOOKTE GROENTEN OF RAUWKOST?

ln gekookte groenten zit gemiddeld 2 keer zoveel vezels als in rauwe groenten.
Dat komt vooral doordat bij het koken de groente slinkt (minder vocht) terwijl de
vezelstoffen behouden blijven en er dus per gewicht meer vezels aanwezig zijn.
Koken maakt de vezelrijke celwanden wel kapot waardoor de vertering van de
voedingsstoffen en de opname in het lichaam beter wordt. Groenten bevatten
vezels, maar ook als je elke dag de aanbevolen hoeveelheid groenten eet, haal je
niet de hoeveelheid vezels die nodig is om je gezondheid optimaal te houden.

body fashion

AIleen met een gevarieerde voeding met voldoende (volkoren)brood, aardappels, groenten en fruit lukt het genoeg vezels binnen te krijgen.
WAT ETEN WE IN AUGUSTUS?
ln deze maand zijn er zeer veel groenten, fruit, paddenstoelen en allerlei soorten
sla te koop. Daarnaast is er ook veel zacht fruit verkrijgbaar als bessen, bramen
en frambozen.
RECEPT: carpaccio

van rode biet met rucola, perzik en geitenkaas

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

Ingrediënten:

2 à 3 hele rode bieten, 75 g rucola, 2 el pompoenpitten, 1 perzik of 2 halve uit blik (in
stukjes), 75 g geitenkaas, 2 el olijfolie + 1 el
balsamico azijn + % el citroensap, peper en zout
en %

tltijm

Bereiding: boen de bieten goed schoon en kook ze ongeveer 25 min in een
ruime hoeveelheid water. Lekker is om aan het water een halve theelepel tijm
toe te voegen. Giet ze af en verwijder het buitenste velletje, vaak kun je dit er
makkelijk afpellen. Laat de rode bieten iets afkoelen en klop ondertussen de
olijfolie, citroensap met de balsamico en een beetje peper en zout los. snijd de
bieten in zo dun mogelijke plakjes. Je kunt de kaasschaaf gebruiken hiervoor.
Verdeel de lauwe plakjes over vier bordjes en verdeel wat rucola er over.
verdeel daarna ook de perzik, geitenkaas en pompoenpitten over de bordjes,
Besprenkel met de dressing.
N.B.: je kunt ook hele voorgekookte bieten gebruiken. Deze hoef je alleen even
op te warmen.

.
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Horlogebanden van Morellato,
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Horloges van: Bruno Söhnlg, funghans,

Mondaine en Pellikaan Tirying::..
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Eennieuwe batterij voor uw horloge - altijd
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vtióÍ slèèiits e 5,-

Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg Tel, o6-5t 77 76 50 wwry.zoalshetldokjethuistikt.com
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WERK AAN HET SPOEL

Werk aan het Spoel is een stichting waar natuur,
cultuur, historie en kunst hand in hand gaan. De
prachtig gelegen ontmoetingsplaats aan de Lek
inspireert je met gevarieerde activiteiten. Werk

"*#t
\-*th

aan het Spoel is onderdeel van de

hm$r
Kwa"liteit, seruice
én deskundigheid"
Gediptomeerde opticiens,

contacttensspecialisten en
optometristen

bntlen, contacttenzen en optometrie

Valkensmarkt 15,4101 CK Cutemborg, 103451 52 00 00
Prijssestraat 1,4101 CM Culemborg, 103451 51 73 78
Voorstraat 98,4132 AT V anen, (03471 37 35 00

wwwmerkxbrilten nt

@
bakkedi

,ar
vers, altijd

De evenementen die georganiseerd worden
hebben allemaal te maken met ontspanning en recreatie. Van workshops als
beeldhouwen en schilderen tot evenementen met theater en muziek. Voor een
lekker hapje kun je terecht in het restaurant van het markante Forthuis.
ledereen is welkom!
RONDLEIDING
Op de eerste zondag van de maand van 04 iuni 20L7 tot 03 september 2017

Werk aan het Spoel"&ent een rijke historie en er is dan ook genoeg te vertellen.
Nog voor het ontstaan van het werk was er een sluis om de polders te
ontwateren, stonden er molens en herbergen. Werk aan het Spoel is de enige
plaats aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar echt is gevochten. Opvallend is
de Kogelvanger, een hoge muur in het weiland en een overblijfsel van de
schietbaan die de Duitsers hier aanlegden in de Tweede Wereldoorlog. Ook de
natuur is prachtig. Als je geluk hebt kun je bij de gracht zelfs ijsvogels spotten !
Ga mee. De kosten zijn € 3 voor volwassenen, kinderen gratis.

Vertrek om 14.00 uur, verzamelen voor het Forthuis, Goilberdingerdijk 40, 4LO6
LC

Culemborg.

Wist u dat wij:

Kom je met 6 personen of meer? Meld je dan even aan. Tel, 0345779900'

-

Of

-

-

[lke dag vers brood en broodles

bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
E

ke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorqen

Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzor-qen
Onze winkel e ke dag schoon en frrs is
U elke dag

met een glimlach bedienen

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

nieuwe

Hollandse Waterlinie.

via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl

HII1I.fiHffi§[
*wWWWM
**M
"^
w*wWW W W--WhMM WWWWW*

WWWWWWWWWW

DE KIJKER AUGUSTUS 2017

"*d"k
hd

w ''
Ë
s"fltru
§wwà ft

WAf ËRI-lï,tr1*$

NIEUWE ACTIVITEIT lN HET MUSEUM. LEUK VOOR OMA'S en OPA'S

Met kleuters naar het museum?
Vanaf 2 juli organiseren we speciaal voor families met kleuters'Op

stap met de Museumjas'.
Elke eerste zondag van de maand

van

tot

L5.00 uur, lekker
samen speuren, spelen en lezen.
1"4.00

Spelenderwijs ontdekken

Educatief medewerker

Sjanne

Emans gaat de activiteit begelei-

den: "Door uit te goon van voor-

werpen die ze vdn thuis kennen,
ontdekken kleuters tijdens deze
activiteit spelenderwijs de verhalen uit het weeshuis. Hoe wos het
hier vroeger? Woor speelden de
weeskinderen mee? Hoe sliepen
ze?"
Maar het is niet alleen een kinderactiviteit: ook voor ouders en grootouders is
het leuk om mee te doen. samen ga je op ontdekkingstocht en helpt elkaar op
weg. Als je met een jong kind in een museum bent, kijk je zelf ook anders. De
soms verrassende associaties die kinderen maken, leiden ook bij volwassenen
tot nieuwe inzichten.
Als ik een knuffel laat zien, hebben kinderen en volwassenen daar hun eigen
herinneringen bij. Maar had een kind in een weeshuis ook een knuffel? Hoe zag
die er dan uit? Zo kom je in contact met het kind van toen en maak je de stap
van thuis naar het weeshuis.
Als afsluiting lees ik een verhaal voor dat binnen het thema past. Het kan gaan
oveËeen groep dappere weeskinderen die op avontuur gaan of over een uiltje
dat z'n moeder kwijt is en haar gaat zoeken.
'ap stup met de Museumjos'is een samenwerking tussen het Elisabeth Weeshuis
Museum en Bibliotheek Rivierenland. om mee te doen hoef je alleen een museumticket te kopen (Met de museumkaart is de toegang gratis).
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RONDLEIDINGEN IN HET ETISABETH WEESHUIS MUSEUM
RONDLEIDING IN HET MUSEUM

Sluit u aan bij de gratis rondleiding door het museum,
elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
U hoeft alleen een kaartje voor het museum te kopen
(Museumkaart en Vrienden van dit museum gratis).
Voor de rondleiding zijn er geen extra kosten.
Vertrek om 14.00 uur bij de museumbalie.
Er is plaats voor maxim aal20 personen.
RONDLEID!NG IN DE MUSEUMTUIN

Benieuwd naar wat er groeit en bloeit in de mooie museumtuin?
Tuinliefhebbers kunnen zich elke dinsdagmiddag (mei t/m augustus) van L3.00
tot 14.00 uur aansluiten bij de speciale tuínrondleiding. Onze tuinvrijwilligers

vertellen

u graag over wat er allemaal te zien is in de tuin, en over

de

geschiedenis en het onderhoud ervan.

voor de rondleiding hoeft u zich niet op te geven. U heeft alleen een museumticket nodig (Musetlïh- en Rembrandtkaart en Vrienden van dit museum gratis).

VERSLAG REIS NAAR HITVERSUM + BOOTTOCHT

we vertrokken met 52 deelnemers uit Culemborg, richting Hilversum.

naar

'museum voor Beeld en Geluid'. Het weer was druilerig, maar daar leed de
stemming níet onder. Geen files, dus waren we op tijd in Hilversum.
we stonden voor een immens groot gebouw, vanbinnen met felle kleuren:
oranje, groen, geel. Eerst koffie met gebak; dat was lekker. Daarna een paar
trappen op of met de lift naar boven, een grote filmzaal in. Een enthousiast
pratende jongeman liet ons via goed bewaarde attributen zien wat er zoal
bewaard werd. we mochten zelf ook kiezen wat wij nog wilden zien. Toon
Hermans kwam weer even aan ons voorbij. Leuk toch! De bus weer in. Dwars
door Hilversum (van Noord naar Zuid) op weg naar onze lunch. Die stond gereed
bij een kleine vliegbasis (sport- en zweefvliegtuigjes). Het regende pijpestelen,
dus de vliegtuigjes bleven aan de grond. Jammer. Maar de lunch was, zoals altijd,
voortreffelijk met o.a. broodje kroket. Rond 2 uur gingen we de bus weer in,
richting Maarssen. op een van de boten van Rederij 'De stichtse Vecht', stapten
we in voor een rondvaart. Het werd waarempel droog. Langs dit stukje Vecht,
zijn in de l-7e eeuw veel landhuizen gebouwd door de heren van de VOC.
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Bij de landhuizen, hoorden ook de prieeltjes voor de
dames van die landhuizen. Alles goed onderhouden
en gerestaureerd. En dan die prachtige hortensia's

aan de oever. Roze, witte en blauwe bloemtrossen.
Een feest om te zien. De schipper vertelde ook zo het
een en ander. Aan boord hebben we nog van een
ijsje genoten. Na anderhalf uur stapten we de bus
weer in richting Culemborg. Het was een fijne dag en
we kwamen rond half 6 allemaal weer thuis. Met
dank aan onze begeleidsters en ook dank aan Bladt

Charity, die deze reis voor ons heeft mogelijk gemaakt.

Marija
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 I1:00 tot 14:00 u

RIJBEWIJSKEURING 75+

lnformatie: Ton Scholtens, teleÍoon 0345 753039
DATA RIJBEWTJSKEURINGEN: op de woensdagen 02 en 16 augustus, 06 en 20
september, 04 en 18 oktober en 0L en 15 november.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg L0 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf l-0.00 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 contdnt te betolen oan de arts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING:

U kunt op de dag van de

keuring

een

gezondheidsverklaring formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient
hieryoor € 36,00 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.

)

alte rennis€n ervarine
rn tlektrisch Fietsen

ilffiiiïh;i,t[i,,ntïílk

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 uwel ma ntweewielers.
ïe|.0345- 53L572
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Van DrielBV
A. van Diemenstraat

I

4'lO4 AE Culemborg

T.0345 -51 0425

Samen met u verzorgen

wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

www.vandriel-schildersbedrijf.n

I

info@vandriel-schildersbedri jf.nl
,-.,,,',..-',:,..-.,.,,,,.;'.',',.-i.----#i''-"'

N;B:
E:RiE:O:N:N:H:A,S
:
I
i
i

Tollenstraat 16 -18 Culemborg

,......-.1',-.',',.i.,,,,',,,:-,,-,,,.,-:''-'l+-'
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www.mode-citv.nl

6íatis pàÍkeren: Jàchthaven, Palumbusterein Betaald íarkeren Lànge Meent

$

xy§/J,Í;.***,*{,r#,

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
vdlpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkom!

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf I
lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

UiO

F ; I fD; F ,Aj N ix i Ï i r : r i r iïtr:
N.H P.D.A H.L:I.A.SiT
E:R

Te|.0345-521383

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ACHT
ASTER

CANNA
DAHLIA
GERIEF
GROEI
HARS
HIBISCUS
HOSTA

o
O
o
o
o
o
o
O
o

LEEUW
LETTER
LUPINEN
MAAGD
MARIA
OCTAVIANUS
OOGSTMAAND

PERK
PHLOX

o
o
o
o
o
o
o
o
o

:

:

i

E

PLEBS
PRECIES

PRUIMEN
ROMEIN
SCHAT

SEDUM
SEXTILIS
SLAKJE

o
o
o
o
o
o
o
o

STRAAT

SÏRATEEG
STUT
THEE

TOCHT
TOER
VERHEVENE

WIEDEN

STEKJE

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle
richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een naam.
(De heldere ster Sirius van dat sterrenbeeld komt dan tegelijk met de Zon op en
is dan niet te zien.)
De oplossing uit het julinummer is: GAIUS JULIUS CAESAR.

WANNEER...
-.1
§*.í/
\** /
lgVgla
\t<

Wanneer ik ga dwalen,
laat me dan gaan
Dwing me niet te zitten,
laat me lopen en staan.

nX

voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

rysiotherapie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup

Wanneer ik vraag om mam,
zeg me niet dat ze dood is
Houd me vast, reik me de hand,
en vraag me naar haar naam.

operatie.

'

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

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

Wanneer ik boos ben, wil ik geen dipiperon of haldol
Luister naar me, hoor mijn stem,
neem de tijd, doe me eens een lol.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie
cursus voor sentoren.

Wanneer ik niet meer wil eten, is dat niet omdat ik geen honger heb
lk ben vergeten hoe het moet,
help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet.
Wanneer ik niet wil dat jij me helpt, met wassen en kleden
ls dat niet omdat ik vies wíl zijn,
maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.
Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl
Kijk op eefleop mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen,
me waarschuwt wat er gaat gebeuren
Zonder over mijn weerstand te zeuren,
krijg je straks misschien weleen zoen!

De meest uitgebreide collectie meubelen von de regio.

jijje inleeft in mij,
met geduld uitzoekt wat ik bedoel
Wie weet kom je er dan achter, hoe ik me echt voel.
Wanneer

lk heb een ziekte, zoals je weet,
Alzheimer schijnt het te heten
Nu weet ik dat nog,
morgen ben ik het alweer vergeten.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen

M.C. Eberhart

%"'-""::.*"1;*;i"ËïffiË:ï"'""'*'"'"fi
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PARTYCENTRUM

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

Bruiloften
Recepties

ACTIVITEIT

. ......

www.p artycentrumdelantaarn.nl

beschikboor.

_.

10:00-L2:00

Zat. :

05 aug.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (inÍo: 513840)
Gratis rondleiding oude stadhuis (duur: L,5 uur)

10:00

Zo.

^.
ub

^.._
aug'

Wo.

09

aug.

Dagtocht Drenthe, Zie De Kijker van juli pog.08

Wo.

L6

aug.

Rijbewijskeuring, zie pog.

Za,

L9 aug.

Zo.

20 aug.

Rondleiding Werk aan het Spoel. Zie pog.7
,"1d" museumjas, zie pog. 8

op stap

(info:

513840)

Jazz BfW / Fwench Connection.

Muziektent de Plontoge

26 aug. rAlex West
Culemborg Blues, in de binnenstad

L4:00
L4:00-15:00

10:00

L4:00
L4:00
14:00-01:00

computerhulp: vrije inloop
tot 16.30 u. in de bibliotheek, Herenstraat 29

Op de woensdagmiddag van 14.30

Elisabeth Weeshuis Museum
ledere zondagmiddag een rondleiding, zie pog.9
ledere dinsdagmiddaS (t/m augustus) een tuinrondleiding, zie pog. 9
ledere zondagmiddag in het Weescafé spelletjesmiddag, zie pog. 4
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1-4:00

10:00-12:00

1-0

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2

DIS (=p;g;1rle !nloop Senioren)

Uw wens is onze zorg.
24 uur per dog

-

Rijbewijskeu ring, zie pog. 10

Za.

0345 - 515 ó99

_._....._._-.-....._..

02 aus,

:Bladt Ouderenfestival met Koos Alberts en

Telefoon

...4',

wo,

Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus
(bij een reservering)

TIJDSTIP

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Vr.

04 aug.

Spelmiddag op het plein. Grotis

1-4:00-16:00

Vr.

LL aug.

Spelmiddag op het plein. Grotls

1-4:00-16:00

Di.

L5 aug.

Vr.

L8 aug.

Do.

24 aug. Verrassingsmiddag; zie de affiches !

Vr.

25 aug.

Beauty ochtend. Op het Plein, kosten €2,50
Spelmiddag op het plein. Grotls

Do.

3L aug.

Sieraden en modeaccessoires verkoop, door
10:00
Ria Kop en haar dochter

Wijkbingo
Boekjes vonoÍ € 1-0,- (incl. Kopje thee, koÍÍie)
Spelmiddag op het plein. Grotis

1-9:00-22:00

14:00-16:00
L4:00-L6:00
L0:00-12:00

Elke maandag:

Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 52OL64 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292
Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-l-1:30. Geen kosten: zelf schilder-,
teken- of knutselspu len meebrengen. Contactpersoon : Marthie Reverda
Elke woensdag:
klassiek uurtje'Beethoven'. Vrije inloop L0:30-1L:30
Elke 4" Bingo, info: 0345 5L5227
I

ln verband met de vakantie kunnen

er
spontaan activiteiten ingepland worden die

nu nog niet bekend zijn. Bliif letten op de
affiches.

Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein,
tenzij anders aangegeven. Gewijzigde aanvangstijden en toegevoegde activiteiten zijn
elke maand te vinden in de maandflyer.
DE KIIKER AUGUSTUS 2017

Meerlaan 22

Culemborg
0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN !N BONVIE

contoctpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 477000
Maandag

Pieters

09:30 -10:30

Yoga 55+. Docente Carin

L8:00 -19:00
18:00 -23:00
19:30 -21:30

Zumba. Docente Ximena Arias

#.

p

'dl,e,id& rp,

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Dinsdag
13:30 -16:00

Sjoelen

20.00-22:OO

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

Woensdag
1-0:00 -1-L:00
1-3:30 -L7:00
r.il,'r un:ir:x

ii; ti,xïztiti

t

\l)i "ti

r:t
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nn

ert

Zumba. Docente Ximena Arias

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Nieuwe leden zijn welkom!

Donderdag
13:00 -17:00
L3:30 -16:00
i:.t

u t:l d lt t::ltr"t t:r

t:.tr

t;:it:::ll: fl,it:!,.t,,

,i:l
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1-8:00

t: t

-23:00

L9:15 -21-:30

,t:N:.li

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

Vrijdag
''ï!,

o
'!,'

+

xll.:

ï1.:

n

;,t t::

t

l,til'!.,
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L::

09.30 -11_.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

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

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING

\
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Giel smits
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I Koopmanssirdeptein 16 l4105TX cutembors

lï

034ss32s2s

Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
Zaterdag
van 10:00-12:00
Zondag
van L0:30-12:00
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee

/

koffie voor € 0,75

l€

NIEUW:
Bij voldoende belangstelling willen we een Klaverjasclub starten.
Meldt u zich aan op telefoon 0345 471OOO
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Secretariaat:
post:

LAVÉ woninginrichting

bank:

Lindelaan L3,4LOL WE Culemborg
sscc.secretariaat@gmai l.com
64893847
NL58 RABO 0308 6178 00

web:

www.seniorencollectiefculemborg.

e-mail:
K.v.K.:

,:

1..

.lll'tllrltlltl1lii;rit

. ..., .

n

/

penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

Algemeen lid
Algemeen lid

lr'r1l'llllltll]r,,r,rr,,r..r,,lr

BESTUUR

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

Rijbewijskeuring
Dagreizen

Zonnescherm-screen-roll uik

0345 514879
lnsectenhorren voor raam en deur

0345 753039
06 49715550

0345 520664

Tel 0345-510041
\ryww.lavo.woIeIr.rrl

n

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

06 48L05752
|,rrr..

''r)tr.i,.,..

ll lll',..'

,,'tll

'

0345 753039

Corïnprnters
reparatie
onderh"%.koop

I

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

Belastingi nvulservice

0345 518935

TollenstraaÍ 14
4101 BE Culemborg

I

vi rgi n ievermeu I en @ hotma i l.com

'Klaa rtjes'-reizen

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette

0345 753039
n

,,,**,,,,,.

Gordijnen-vitrage-inbetween

0345 515001

redactie.dekijker@gmail.com

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

""iliflil

0345 5150L3

henniesmidt@versatel. n I
Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secretariaat@gmai l.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h,scholtens@tele2. n I
Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirksonid us@ziggo.nl
Dhr. J. (Jan) Pieters
jan. pieters@casema.n I
Dhr. T. M. (Theo) Slagboom
§iNtlÀfrIlVlï§'lryENlr,,

Kijker

Helmond

q#
TOYOTA

Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc

theo.slagboom45@gmail.com

Distributie De

u naar

I

Mw. H. (Hennie)Smidt

Voorzitter
Secretaris

IIXIffi:iir;III
Color Aour Lik

VoorToyota gaat

06 39142217

Samen lossen wlj uw computerprobleem op.

0345 5L5001

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zi.;'n w'1j er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

0345 513955

dan komen

I

Dhr. J. (Hans)van Wijngaarden
dewij ngaard @ hotmai l.com

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

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

SSCC
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w'1j

naar u toe.

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

info@f1-computers.nl

MEU

BELHANDEL,,%

rodaat"

ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

ïï
it

ii
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Deelbaar bedset Meran

,*

180x200

ind,2 nachtkaíjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heel veel (relax) Íauteuils in leer en stof

Heel bankstellen in leer en

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

NU €

van€2075,-

Í650,'

Ook als vaste box leverbaar
van

€ 12e0,-

NU €

Í050,'

í
I

*

I
I
I

-"L*

6000M2
WOONIDEEËN
IN LIFESTYTE
EIGENTI'DS MODERN
EN INDUSTRIEEL

ROOT§TE KEUS DE LAAGSTE PRI*I§
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag ím donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10,00 - 2'1.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

U vindt ons ook oD WWW.BRADAAL.NL

