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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
wijziglngen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te melden bij
Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secreta riaat@gmail.com
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Bent u een oudere en woont u zelfstandig? Dat is toch wat iedereen zich wenst!
Echter door bezuinigingen van de overheid zijn ouderen kwetsbaarder geworden
nu er minder geld voor zorg is. Hoe kunnen we dan langer zelfstandig thuis
blijven wonen tot op hoge leeftijd? Bijvoorbeeld door praktische oplossingen in
huis en het hebben van een sociaal netwerk om elkaar praktische hulp te bieden.
Helaas heeft niet iedereen iemand om een beroep op te doen. Zou het niet
prachtig zijn wanneer ouderen die bij elkaar in de buurt wonen elkaar helpen:
ouderen voor ouderen. Het zou fijn zijn als ouderen een sociaal netwerk om zich
heen creëren in de vorm van zelfhulpgroepen van ca. 4-6 personen en zo elkaar
bijstaan wanneer dat nodig is, maar ook om het gezellig te hebben met elkaar:
koffib drinken, potje kaarten, samen eten, een boodschap doen omdat iemand
ziek is etc. Zo kan iedereen op een prettige en plezierige manier langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Project'Culemborgse Ouderen Solidair' maakt het mogelijk en daar hebben we u
bij nodig! Bent u 65+, vitaal, actief en staat u midden in het leven? Wilt u iets
betekenen voor uw leeftijdgenoten in de vorm van het bieden van sociale betrokkenheíd en praktische ondersteuning in uw omgevíng? Wij bieden coaching
en begeleiding bij het vormen van de zelfhulpgroepen.
DE KUKER SEPTEMBER/OKTOBER 201.7
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Meerlaan 22

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

MEER GELD, BETERE KWALITEIT EN
MEER BEROEPSTROTS
WIJKVERPLEEGKUNDIGEN.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en

alle bij wijkverpleging betrokken partijen
zijn er uit. Komend jaar is er meer geld,
wordt de kwaliteit verder verbeterd en
krijgen wijkverpleegkundigen de ruimte om met trots hun vak verder te ontwikkelen. ln 2018 gaat er 3,8 miljard euro naar wijkverpleging. Dat is, inclusief de
medisch specialistische verpleging thuis, zo'n 17O miljoen euro meer dan dit jaar.
En bijna 600 miljoen euro meer dan in 2015, het eerste jaar waarbij wijkverpleging onderdeel was va n de Zor gv erzekerin gswet.
Staatssecretaris Martin van Rijn: "Met hele goede wijkverpleging lukt het ons
gezamenlijk steeds beter om mensen in hun eigen huis zo goed mogelijk te
ondersteunen en te.,.verzorgen. Om deze zorg dichtbij mensen verder te verbeteren, tekenen we vandaag samen een akkoord voor de volgende stappen.
Mensen die zorg nodig hebben, zullen daarvan merken dat de wijkverpleging nog
beter aansluit op hun persoonlijke wensen en behoeften. Wijkverpleegkundigen
gaan ervaren dat zij de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen en verder te
ontwikkelen. lk heb de afgelopen jaren veel trotse wijkverpleegkundigen
ontmoet. lk ben er vast van overtuigd dat die trots alleen maar zal groeien als
gevolg van deze afspraken."

Om de wijkverpleegkundige zorg verder te verbeteren, gaan alle betrokken
partijen aan de slag met de verdere ontwikkeling van het vak van wijkverpleegkundige en alle professionele standaarden die daarbij horen. Daarvoor
is een ontwikkelagenda overeengekomen, als onderdeel van het bestuurlijk
akkoord.

Met onder andere ziekenhuizen en huisartsen worden vanuit de wijkverpleging
afspraken gemaakt om er in de toekomst samen nog beter voor te zorgen dat
zorg op de juiste plek kan worden geboden.
Open ngstijden:
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Bron: RÍjksoverheid d.d. j0 juni 2017: bestuurlijk akkoord wijkverpleging
ondertekend.
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Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Hier wat cijfers en weetjes:
meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich zéér eenzaam: namelijk 8% van de
bevolking en 30 % van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid
neemt toe met het klimmen der jaren, maar is van alle leeftijden. Ter vergelijking: van de Nederlanders tussen de L9 en 34 jaar is 26 % matig eenzaam en
7% zéér eenzaam. Bij ouderen tussen de 75 en 84 jaar is 40% matig eenzaam en
t0% zéér eenzaam.
Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen met een lager opleidingsniveau. 1_7%

Van de mensen met een lager opleidingsniveau voelt zich zéér eenzaam tegenover 5%o bij hoogopgeleide Nederlanders.
Eenzaamheid is moeilijk te doorbreken. Toch zijn er instanties die dit wel willen.
Zoals 'Coalitie Erbij', een samenwerkingsverband tussen meer dan veertig
organisatíes, waaronder de Zonnebloem, Leger des Heils, Resto VanHarte, de
KRO-NCRV en het Nationaal Ouderenfonds. Het doel is om samen mensen te
steunen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. ln het hele land
zijn er initiatieven ontstaan. Zoals ontmoetingsmiddagen, maatjesprojecten, inloophuizen en plekken waar samen gegeten kan worden.
NATIONALE OUDERENDAG IN CULEMBORG OP ZATERDAG 7 OKTOBER

ln Culemborg zal ook aandacht aan dit onderwerp worden geschonken. Op initiatief van Elkwelzijn hebben de ouderenbonden: KBO/PCOB en Senioren collectief de handen ineen geslagen om er op zaterdag 7 oktober een interessante
invulling aan te geven. Deze open dag vindt plaats in het oude stadhuis en staat
gehdel in het teken van 65 plussers. Door middel van presentaties en dergelijke
zal informatie gegeven worden die nuttig is voor ouderen om te weten. Het
stadhuis is open van l-0.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.
Voor meer informotie zie de plootselijke medio.
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Het adres voor uw:
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g Moderne en àhtie}eklokken.
o Horloges ,
o

.Reiraratie

van klokkèí en horloges.

".. . ..-.

o

Horlogebanden van Morellato

o

Horloges van: Bruno SöhnlQ,'|upghansi'

.

Mondaine en Pellikaan Timin[
ZIE OOK PAGINA 5:'NOOIT MEER ALLEEN'
Een nieuwe batterii vooÍ uw

horloge - altijd

-

vooï slechts € 5,-

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

WWW
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,NOOIT MEER ALLEEN, VAN OMROEP MAX NU OOK IN CULEMBORG
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Kuso.liteit, seruice
én d.eskundigheid
Gediptomeerde opticiens,

contacttensspeciatisten en
optometristen

@ lr.erkx
'. .

britten, coftactlenzen en optometr

e

Varkensmarkt 15,4101 CK Cutemborg, (03451 52 00 00
Prijssestaat I 4101 CM Cutemborg, 103ó5) 51 73 78
Voorstraèt 98,4132 ATVianen,103í71 3735 00

ww.merkxbr
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Altfid vers, altfid lekker
Wist u dat wii:

-

ke dag vers brood en broodles bakken
ke dag uw lrnch kunnen verzorgen
EJ<e dag krnnen bezorgen
Elke dag verse v aaien of gebak <unnen verzorgen
Fer ultgebreid assortrment hart ge snacks lrebben
Voor r elke dag verse koÍÍle met tets ekkers voor kunnen verzor-qen
Onze winke e ke dag schoon en Íris ls
U e ke dag met een g imlaci bedienen
E
E

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

Van de ruim vier miljoen 55-plussers voelen meer dan één miljoen mensen zich
eenzaam. En die eenzaamheid zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Reden genoeg om er nu al iets aan te doenl Door een grote verandering in je
leven kan het zijn dat jijje alleen voelt. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen.
Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt
minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat'gepaard

met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst

en

zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Voel jij je eenzaam en wil
aanpakken en je weet niet hoe? Kom dan naar de cursus 'CREATIEF
LEVEN'. Deze cursus is ontwikkeld door Jeanette Rijks op basis van kennis, ervaring en wetenschappelijk onderzoek en is bekend van de wekelijkse uitzendingen bij Omroep Max. Het is een serieuze maar plezierige cursus voor wie zich
(te lang) eenzaam voelt. Door het doen van verschillende oefeningen word jij je
bewust van je eigen kracht en mogelijkheden. Deze tweewekelijkse bijeenkomsten geven nieuwe inzichten en opdrachten waarmee jij direct aan de slag kunt.
Hierdoor leer je jouw eenzaamheid op een structurele manier zélf aan te pakken.
Of zoals een van de deelnemers zei: 'lk kwom de cursus binnen ols een mus en go
nu ols een pduw naar buiten!'

je dat

Wanneer:
Kosten:

vanaf woensdag 20 september 2017
8 bijeenkomsten op de woensdag van 09.30
€ 35,- inclusief werkboek en koffie/thee

tot l-2.00 uur

Voor wie:

voor iedereen die zich eenzaam voelt. De cursus wordt
groepsverband gegeven met 8 tot l-0 deelnemers.

Waar:
Cursusleidster:

'ElkWelzijn'aan de Meerlaan 22
Sandra Rigter, gecertificeerd'specialist Eenzaamheid' en
werkzaam bij ElkWelzijn

Op woensdag 6 september is er een informatiebijeenkomst van 10.00
uur bij 'ElkWelzijn' aan de Meerlaan 22.

tot

in

11.00

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Sandra Rigter,
0345 5\52271 06 835 25 108 of srigter@elkwelzijn.nl.

H#fl#S*SW
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BERICHT VAN HET BESTUUR:
F'TNEsS VOOR VRIENDEN VAN HET SENIOREN COLLECTIEF

CURSUS'DIGISTERKER' GEMEENTE CULEMBORG:
WERKEN MET DE E-OVERHEID
Leren hoe

je gebruik kunt maken van digitale (overheids)díensten van de

ge-

meente, het UWV en de Belastingdienst? De gratis cursus Digisterker in Bibliotheek Culemborg helpt je op weg. De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of
om het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vínden het
nog wat moeilijk. Daarom biedt de Bibliotheek een speciale ínternetcursus
'Digisterker: werken met de elektronische overheid'aan.
ln vier bijeenkomsten maak je kennis met werken met de digitale overheid.

'Gunthers Family Fit', gelegen aan de Anthonie van Diemenstraat 188, biedt al
meerdere jaren senioren (65+) de mogelijkheid om aan fitness deel te nemen
tegen een gereduceerd tarief. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het
gereduceerde fitnesstarief is dat de deelnemer lid moet zijn van één van de
ouderenbonden (ANBO, KBO of PCOB) of donateur moet zijn van het Senioren
Collectief. Bij de optie 'senioren Collectief' dient de donatie minimaal € 20,00
per jaar te bedragen voor elke afzonderlijke fitness-deelnemer.
U kunt op verschillende wijze aan het senioren collectief doneren:
- via overschrijving op bankrekening nummer N158RA8O0308617800 t.n.v.

het

WAT LEER JE IN DEZE CURSUS?

Je leert handige informatie te vinden en hoe je iets moet aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente Culemborg. Ook krijg je te zien wat de overheid allemaal
al over je weet, zoals de opbouw van je AOW. Verder leer je hoe je een DigiD
kunt aanvragen en hoe je DigiD kunt gebruiken.
De cursus is voor inwoners van de gemeente Culemborg die al met internet
kunnen omgaan. Heb je moeite met internet? Overweeg dan eerst de beginnerscursus'Klik en Tik'te doen. Bel voor meer informatie met 0344 639940.
Deelname is gratis.

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde Digisterker docenten in kleine
groepen van maximaal 1"0 personen. De cursus bestaat uít vier bijeenkomsten
van twee uur en vindt plaats in Bibliotheek Culemborg (Herenstraat 29 in Culem-

borg). Aanmelden kan via de website van de bibliotheek

of bel naar

SSCC. Geef

daarbij in de omschrijving aan wie aan fitness gaat deel-

nemen;

- via het invullen van een machtiging die op de website aanwezig

is:

www.seniorencollectiefculemborg.nl/machtigingsformulier-vriend. Het gedoneerde bedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven;

-

door het invullen,yan een machtigingsformulier die bij 'Gunthers Family Fit'
ter plaatse aanwezig is. Het voordeel is dat u zich na invulling van het
formulier direct kunt inschrijven als deelnemer. Het gedoneerde bedrag
wordt ook hier via automatische incasso van uw bankrekening afgesch reven.

0344-

639940.

VOLKSU NIVERSlTEIT WEST BETUWE

Data: 3l augustus en7,L4 en 2l septembervan 09.30tot 11.30 uur

Volksuniversiteit West Betuwe heeft een groot aanbod cursussen, workshops en
lezingen. Of je nu een taal wil leren of een cursus schllderen en tekenen wil

TABTET CAFE

Vragen over je tablet? lnstellingen verbeteren? Samen met andere iPad- en
tabletbezitters leuke apps ontdekken en tips en trucs delen? Dan is het'Tablet
Café'wat voor jou! Tweemaal per maand op woensdagochtend van 09.30 11.30 uur (oneven weken) vindt onder deskundige begeleiding een 'Tablet Café'
plaats in Bibliotheek Culemborg te beginnen op 16 augustus.
Let op: het'Tablet Café' is geen cursus, je hoeft je dus ook niet aan- of af te
melden. Je kunt altijd zo aanschuiven.

DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2017

volgen, het kan bij de Volksuniversiteit West Betuwe. lnschrijven kan via de
website of via de papieren inschrijfformulieren. Deze zijn verkrijgbaar in het
Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Vanaf 26 juni heeft Volksuniversiteit West
Betuwe een nieuwe website. Op deze site kun je net zoals op de oude website
al de cursussen vinden en je hiervoor inschrijven. Het nieuwe cursusprogramma
van 2O!7-2018 staat al direct op de nieuwe site gepubliceerd.
VolksuniversÍteit West Betuwe, Herenstroot 29,

41"01- BR

Culemborg

Tel. 0345 6503L0. E-mail: info@vuwestbetuwe.nl
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dogelijkse leuke, moor ook minder leuke zoken
De vakantie zit er weer op. lk ben net terug van een puur-natuur-reis en droom

nog even na. Maar tja, het leven gaat verder en ook de dagelijkse bezigheden.
Het ís vrijdagochtend en het huis verdient de aandacht. Veertien dagen heeft het
stof kunnen zegevieren en nu moet ik dus maar weer eens aan de slag. Het is
vrijdagochtend, een ochtend die - zoals elke week weer - in het teken staat van
het huis schoonmaken. lk weet niet waarom op vrijdag, maar dit is nog vanuit
mijn jeugd. Mijn gedachten gaan dan ook terug naar mijn kindertijd. De tijd dat
de vrijdag de dag van het huis schoonmaken was. lk zie zo weer de eetkamerstoelen in een rij achter elkaar in de gang staan, want de kamer moest dan
helemaal leeg. Alles moest van zijn plaats, want dan werd het pas echt schoon. lk
weet nog goed dat ik dan op deze stoelen speelde. lk speelde dat ik in een bus
zat en in gedachten overal naar toe ging. We hadden al wel een stofzuiger, maar
losse kleedjes werden uitgeklopt met de mattenklopper, al het koper werd gepoetst en de stoelen in de boenwas gezet, Als het huis binnen klaar was, werd
als afsluiting de stoep geschrobd. Wat waren onze moeders toch druk met het
huis, wassen, boenen, schrobben, schoonmaken. Hun hele leven stond in het
teken hiervan. Wat hebben wij het dan makkelijk. De'Swiffer', de stofzuiger, met
glasreiniger door het huis en hier en daar met de dweil en een sopdoekje en
klaar zijn we. We kunnen dan weer gezellige en leuke dingen gaan doen, naar
buiten of gewoon wat lezen. Vrijdagmiddag, en mijn huis is weer spic en span.
Het huis waar ik echt thuis ben. Op vakantie gaan is leuk, maar alles moet weer
worden opgeruimd, de was aan de kant en het huís weer schoon. Maar als dat
allemaal weer is gebeurd, is het ook weer genieten van thuis te zijn. Thuis in ons
mooie Culemborg. Want zoals het oude gezegde luidt: 'Zoals het klokje thuis tikt,
tikt het nergens!' Maar toch...

Brenkman I Varkensmarkt 1O I Culemborg
T a345 5126/3 | www.brenkmanculemborg.nl
openinqstiiden oi t/m vr 9:oo - l8:oo
v ^oopavord l9 oo - /'l:Oo t ,Ë b,oo - 'z:oo

poscolweg8 Culemborg 0345- 5I 3738

KARAKTERUITVAART

HS

,REPAIR

$

;iiliii

CAFÉ CULEMBORG'

'Repair Café Culemborg' is verhuisd. Het verwelkomt u graag op zaterdagmiddag 9 september op de Beesdseweg 1-C, gebouw 'Van Gaasbeek en Van Tiel', van
12.00 tot 16.00 uur. 'Repair Café Culemborg' is open op elke tweede zaterdag
van de maand met uitzondering van juli en augustus.
Spullen inbrengen kan tot l-5.30 uur.
leannelies
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Peter Bos

Ans

Wieman

www.karakteruitvaart.nl
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0345 - 513 216
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4104 BE Culemborg
E. posl@vansterkenburg
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OVER DE WAS
WASMTDDEL

-<19-

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

Wiin en

EEN HUISHOUDELIJK
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Poeder of vloeibaar? Beide middelen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
Wel is er minder water nodig om waspoeder
te maken dan voor een vloeibaar middel. Er
zijn ecologische wasmiddelen op de markt die
minder milieubelastende stoffen bevatten en
vaak beter voor je was én je huid zijn. Je kunt

ze gewoon kopen bij de supermarkt en natuurlijk online, bijvoorbeeld via:
seepje.nl. Dit bedrijf, in 2015 tweede geworden bij de ASN BANK Wereldprijs,
maakt wasmiddelvan de sopindus mukorossi-vrucht uiÏ. Nepal. lets anders om op
te letten bij de aanschaf van wasmiddel: de verpakking. Een grote verpakking
scheelt afval, Een andere overweging: wasmiddel zit meestal in een kartonnen

verpakking die gemakkelijker
vloeibaar wasmiddeh,'

te

recyclen is dan een plastic fles voor een

TEMPERATUUR

retzen

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 bent u op het goede adres om voor u en uw
medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.
Zo verzorgen wij bijvoorbeeld:

n
.
.
"u
.

Feestavonden
Ski-arrangementen
Meerdaagse reizen
Volledig verzorgde dagtochten

VolledigverzorgdeThema-avonden
Schoolreizen

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4104 AE Culemborg
Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515'144
i nfo@streef-reizen.nl

Natuurlijk is 'ecowassen' op een lage temperatuur prijzenswaardig. Toch verdient
,i
het aanbeveling af en toe een was op 60
graden te draaien om bacteriën te doden.
Er wordt tegenwoordig veel gewassen op
lage temperaturen, met minder water (heel
goed!) maar wel met evenveel (of soms wel
meer) wasmiddel. Overdosering kan vetluis
veroorzaken. Dat is de vervuiling die ontstaat door de combinatie van lichaamsvet, huidschilfers en wasmiddel. Vetluis is
geen beestje, maar een vettige substantie die bacteriën aantrekt. Dat kan leiden
tot stinkende was met een zwarte aanslag. Vetluis bestrijd je door af en toe de
wasmachine op 60 graden te draaien, met een scheutje schoonmaakazijn of een
beetje waspoeder voor de witte was. Dit wasmiddel bevat zuurstofbleekmiddelen die bacterie- en schimmeldodend zijn.
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UW MENING GEVRAAGD OVER DE DAGTOCHTEN

RIJBEWIJSKEURING 75+ (informotie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039)

Wij willen graag uw mening horen over de dagtochten die u met het Senioren
Collectief Culemborg (voorheen ANBO) maakt.

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 06 en 20 september,
04 en 18 oktober, 01en 15 november en op 06 en 20 december.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.

Deze tochten organiseren wij voor mobiele senioren vanaf ongeveer 60 jaar. Wij

gaan ervan uit dat u in staat bent om korte en soms wat langere afstanden te
lopen. Mensen met een rollator of rolstoel kunnen ook mee maar als zij hulp
nodig hebben om bijvoorbeeld de rolstoel te duwen, dan moeten zij zelf voor
begeleiding zorgen. Ouderen die niet meer mobiel zijn kunnen met de 'Klaartjes'-reisjes mee, deze duren meestal een halve dag.
Onze reisjes duren een hele dag, de ene keer met een lunch (met kroket!) maar
ook vaak met lunch en diner. Uiteraard is het reisje duurder als er ook een diner
geboden wordt. De prijs van de reisjes is ook mede afhankelijk van de subsidie

die wij krijgen. Krijgen we minder subsidie, dan wordt helaas het reisje wat
duurder, maar wij doen ons best om ze voor iedereen betaalbaar te houden.
Sinds kort gaan we niet meer met 'Streef' maar met een andere busorganisatie
die ook andere bestemmingen heeft.
Wij willen graag uw mening over de reisjes horen, zodat wij u ook in de toekomst
reisjes kunnen aanbieden die passen bij uw behoefte en mogelijkheden.
Zou u onderstaande vragen willen beantwoorden en vóór 15 september per mail
of per post inleveren bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
E-mail : ycgbrouwers@ hetnet.nl

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 bedragen € 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 de keuring dient u mee

L.
2.
3.
4.
5.

te brengen:

een flesje met uW eigen urine,
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.
UITREIKING CHEqUE'EEN AANDEEL IN DE
BETUWE, DOOR RABOBANK WEST BETUWE

Alvast hartelijk dank, het Begeleidingsteam

à<---

7.

Vindt u dot er voldoende voríotie is ín de reisjes? Groog toelíchten

2.

Heeft u ideeën voor níeuwe bestemmingen? Graog toelichten

3.

Heeft u ondere wensen of suggesties? Graog toelíchten

Later kunt u in de Kijker lezen wat de meningen van de mensen zijn.
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Het dagtochtenprogramma van het Seníoren Collectief werd door Meddy Verheul ingebracht als een
van de projecten die konden meedingen naar 'Een
aandeel in de Betuwe'gesponsord door Rabobank
West Betuwe. Deze succesvolle activiteit, waar vele
senioren in Culemborg gebruik van maken, is In de
prijzen gevallen. We kregen een cheque ter waarde
van € 445,03. Deze prijs werd uitgereikt door accountmanager van de Rabobank
Luuk Hemel die de cheque overhandigde aan onze penningmeester Theo Hendriksen op 13 juli jl. Het prijzengeld komt ten goede van de dagtochten die op
het programma staan.
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KLAARTJES

I gO+ REISJE NAAR AQUARIUM IN LEERDAM

OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER

-aïl
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Bij voldoende interesse willen we zaterdag 30 september met één busje (7 personen) naar het bijzonder mooie en interessante aquarium in Leerdam. Dit
reisje is wat duurder dan de gebruikelijke middag-
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pen.

Dit middagreisje kost € 14,00.
Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur, thuiskomst rond 17.00 uur.
Opgeven kan tot 20 september bij Riet van Hazendonk. Tel. 0345 515001

voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

f

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

r

Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,

rek en kracht oefeningen.
o ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer

(weer) sterk en zeker bewegen.
o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie
cursus voor senroren.
Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.
Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl

TERUGBLIK UITJE NAAR HAARZU!LENS

Op woensdagmiddag 20

nX
leVgla
' :::ö.i. ysrorherapie

juli om 13.30 uur ver-

Kijk op een6,.op mijn website: www.evelanx.nl

trokken er twee busjes van Klaartje naar Haargen, Hagestein, Vianen en vandaar naar Lopikerkapel langs prachtige huizen en natuur, vervol-

.

Op het terras van 'Het wapen van Haarzuylen'
gebruikten we koffie met gebak. Na de koffie

.

langs de Vecht waarbij we van Virginie het ontstaan en de verdere ontwikkeling van kasteel de

:

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

;';"*"-".Mffi;-i"*!N***'
i

Haar te horen kregen. Het was interessant om
de geschiedenis van het kasteel te vernemen. Het laatste stukje reden we
binnendoor via Utrecht, Houten, Schalkwijk en de pont naar Culemborg waar we
om 17.30 uur weer netjes werden thuisgebracht. Het was een prachtige middag
met goed weer en veel natuurschoon waar eenieder van heeft genoten.
Veel dank aan allen die aan de organisatie hebben meegewerkt.
J. Lamboo

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofek - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden
Schilderijen - 5ierhussens - Decorotie

Anthonie vqn Diemenstrqqt 344
4lO4 AE Culemborg

4esffiffilrïftsr#
WWM

_

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl
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Speciatist in:

d}tr eXfdfi$,4&,ry
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Télefoon 0345 - 512819
0345 - 534857
Fax
GSM: 06 - 51297983

Bruidsbloemwerk

Wijnarran gem enten

Gelegen

h

eid sbloemwerk

Bruiloften
Recepties

Catering op locatie
t,1

1-

Everwijnstraat zr

ror

Cutemborg - Centrum
Te[. o345 - 5tz65t
www. heykoop btoem isten.n I
CE

Personeelsfeesten
Vergaderíngen
Gratis gebruik van bus
(bij een reservering)

DAGTOCHT WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Oude Ambachten & Speelgoed Museum Terschuur en Zondsculpturen Gorderen

Deze tocht die gesponsord wordt door 'Bladt Charity' brengt ons, via onze
gebruikelijke opstaproute, naar het 'Oude Ambachten & Speelgoedmuseum' in
Terschuur. Bij aankomst gebruiken we l"x koffie met gebak, daarna gaan we naar

het museum. Daar zijn in totaal l-50 verschillende ambachten te zien,

E-ma

Kosten:

Betaling:

www.par*ycemtr&rnde!amtaarn.nl

iI

:

yvon nebrouwers

@

hetnet.

n

I

€ 43,00 inclusief 1x koffie met gebak, entree museum, lunch
met kroket, bezoek Zandsculpturen Garderen en vervoer.
graag ook voor 17 september op rekening
NL58 RABO 0308 6l-78 00 t.n.v. SSCC Culemborg.

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

o 2. 08.35
o 3. 08.40

4.
o s.
o 6.
o

Mqrcel de Longe

08.45
08.50
08.55

Betsy Perkweg/Roosje Vos
Otto van Reesweg/Vianense Poort
Lalainglaan/hoek Dreef
Driestad (bij bushalte)
Marskramer Chopinplein

INVULSTROOK DAGTOCHTVELUWE 27 SEPTEMBER 2017

tel.nr.

Naam

Telefoon

0345-5tsó99
beschikboor.
Uituoortleider:

Mqrcel de longe

Opstap- Rollator/
plaats : Rolstoel l
Nr.

1

1

Uw wens is onze zorg.
24 uur per dog

zoals

groenteboer, DAF-garage, metselaar, bontwinkel, jeneverstokerij, dameskapper,
pruikenmaker enz. Rond 12.15 uur gebruiken we een lunch met kroket in het
Speelgoedmuseum en rond 13.30 uur rijden we naar Garderen. Tussen t 14.00
en 16.30 uur vindt het bezoek aan de Zandsculpturen in Garderen plaats. Er is elk
jaar een ander thema, nu is het'Eropuit in eigen Land'. We verwachten t 17.30
uur weer in Culemborg terug te zijn.
Aanmelden: tot 17 september, via de onderstaande aanmeldstrook
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4L02 VB Culemborg,

2'.
l-

4:

I

l

ndres vàn öàliàon nr. r'
opmerkingen/ bijzonderheden
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FORMULIERENBRIGADE

WOORDZOEKER

Wat doet de'formulierenbrigade' voor u?
- Hulp en advies geven bij alle vragen over geld
- Helpen bij lezen, begrijpen en invullen van papieren
- Uitzoeken of u gebruik maakt van regelingen waar u wat aan heeft
- Helpen bij het ordenen van al uw papieren
- Advies geven bij achterstanden of beslag op uw loon of uitkering

E I.D E E J.G T N E G.E

R

.O, t.

nt

De 'Formulierenbrigode' goot zorgvuldig met uw gegevens om.

Spreekuur of afspraak?

U kunt zonder afspraak naar de spreekuren komen. Als u hulp wilt bij het
ordenen van alle papieren, maakt u dan een afspraak. Dat kan via tel. 0345
77 8L34

of via e-mail : form u lierenbrigade@

cu

lemborg.

n

P
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Waar en wanneer?
Dinsdag 09:30-11:30 in de'salaamander', Heimanslaan 2
Dinsdag 09:30-11:30 en 18:30-19:30 in het Stadskantoor,
Ridderstraat 250
Donderdag 13:00-1-5:30 in de'salaamander', Heimanslaan 2
Vrijdag 09:30-11:30 in het Stadskantoor, Ridderstraat 250
N.B. Tijdens de schoolvokanties is er alleen spreekuur op dinsdogmorgen in
het stadskontoor.

Wat neemt u mee?
Om u goed te kunnen helpen is het handig als u zoveel mogelijk gegevens
meeneemt.
- Uw paspoort of identiteitskaart;
- Bewijs van uw inkomsten: loon/ uitkering/ toeslagen en voorlopige
aanslagen van de belastingdiens|
- Als u die heeft: uw DigiD, zodat u zelf kunt inloggen als dat nodig is;
- Àts u die heeft: definitieve aanslagen en beschikkingen van de

-

belastingdiensU
Bewijs van uw huurtoeslag;
De premie van uw ziektekostenverzekering;
Bankafschriften van de laatste 3 maanden. Of zorg dat u kunt inloggen om te
internetba n kíeren;
Als u samen in één huis woont met anderen: de gegevens van de
medebewoners van 2t jaar en ouder.
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APPELS

BAND
CERES

COX

DR0GEN
EXTRA

FILM

FRUIïMAAND
GEDICHT

o
o
o
o
o
o
cr
o
o

GRATIE
HAVER

o
o

HERFSTMAAND A
HO0P
o
LIED
o
MAAGD
o
NIEïEN
ö
PEREN
o
PRINSJE o

REGENT

RESTANT
RIDDERZAAL
ROKEN

RONDTE
SEPTEMBER
SÏEEDS

ÏIRADE

o
o
o
o
o
o
o
o

ïROONREDE
TROELA
VLAGEN
WALS
WEEGSCHAAL
ZANGERES

ZtGtN
ZEVEN

TRIP

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 woord.

De oplossing uit het dugustusnummens:SI§fifi§N
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BEELD GROTE HAND

lt

MONUMENTENDAG

/

WEEKEND

ZATERDAG EN ZONDAG 9 en 10 SEPTEMBER
Tijdens het Open Monumentenweekend openen diverse

grote en kleine monumenten hun deuren. Grijp deze
kans om op plekken te komen waar u nooit of slechts
moeilijk kunt komen en geniet van de historische bezienswaardigheden die Culemborg rijk is. Naast orgelspel en optredens zijn er diverse markten te bezoeken.
Ook op zondag 10 september zijn er vele monumenten
te bezichtigen en zijn er mooie en gezellige activiteiten
in de stad.
HEEL BIJZONDER: TAXATIEDAG OUDE EN ZELDZAME BOEKEN

De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt zaterdag 9 september van L3.00 tot 16.00 uur naar Het Weeshuis om
oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op
hun waarde te schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto's, ansichtkaarten en albums zijn welkom.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert' Met enige
regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de
dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Arie Molendijk geeft graag een deskundig advies met betrekking tot restauratie
van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde.
Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame
boeken en bijbels. Ook advies voor verkoop en inbreng in een veiling behoort tot
de riogelijkheden. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij
moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.
Een taxatie kost € 5,00 ongeacht het aantal

te beoordelen boeken.

lnfo; Antiquariaat A.C. Molendijk, amolendijkboeken@outlook.com (niet voor taxaties), www.molendijkboeken. n

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

tweewielers&Lx^

mr

GnnuwELMAN

)

p

atte kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen

QlUrtr

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

I

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.grauwelmantweewielers.nl
Te|.0345- 53t572

ffi
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ACTIVITEIT

DATUM

Van Driel BV

Wandelen vanaf De Raaf nr.
02

Za.

sept. , (ínfo:0j45

A. van Diemenstraat 8

4104 AECulemborg

l

r"rl:

O_U

Za.

16 sep.

Zo.

17

Tollenstraat 16 -18'l3 Culemborg

Wo.

www.mode-citv.nl

-----,

www.vandriel-schi ldersbed ri jf.nl

wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tè1.0345 - 52

info@vand riel-schildersbedri jf.n

83

Grdtis pdÍkerèn: làchthaven. Palumbu\lerÍein Betaald

I

10:00
14:00

51-3840)

03 seOt,

Zo.

Wo.
Samen met u verzorgen

2

Gratis rondleiding oude stadhuis (duur:1,5 uur)

-.------l

T.0345 - 51 04 25

TIJDSTIP

sept.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info:

5L3840)

L0:00

Muzikale momenten. ln de Muziektent

14:00

20 sept.

Rijbewijskeuring. Zie pog.

10.00

*o:

27 sept,

nèïiije carderen en Terschuur, Zle

lo.

24 sept.

Havenkoor de Deining. ln de Muziektent

Za.

.^
-^_r
JU sept'

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (Ínfo:

Ma.

02 okt.

Mylou Francken - Leven is een lied
ln de Fronsche School

1"L

poq

13

órkeren I ànqe lvleent

§{enCfrí,oni,

*reísons

Chinese bewegingskunst voor ie<Jereenl

14:00

513840)
1-2

L0:00
13:00-17:00

Klaartjes reisje naar Aqua Zoo. Zie pag.

14:00
l

10,00

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

Za.

07

okt.

Ouderendag in het oude stadhuis. Zie pog.04

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

iro,oo

r0,oo

10:00
l

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

L0:00
^ i-^^*^*^^*

!

]to,oo
DIS (=pig;1sle

lnloop Senioren) computerhulp: vrije inloop
Op de woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek, Herenstraat 29

www.nenchi.nl
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DATUM
Vr.

Vr.
Vr.
Di.

Vr.

Di.
Vr.
Za.

01 sept. Live accordeonmuziek op Het Plein. Grotrs
:08 sept. Spelmiddag op Het Plein. Grotrs
15 sept. ,Live accordeonmuziek op Het Plein. Grotrs
L9 sept. Bingo op Het Plein. € 2,50 / € 3,50
22 sept. Spelmiddag op Het Plein. Grotis
26 sept. ,Wijkbingo. Boekjes vonof € 10,00
29 sept. Beautyochtend op Het Plein. Kosten € 2,50
Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratrs
' 30 sept. 'Radio Nostalgia' op Het Plein. Gratis

Do. 05 okt.

:

Vr. 06 okt.
Vr. 13 okt.
Vr. 20 okt.
Vr. '27 okt.
Za.

TIJDSTIP

28

okt.

Inspiratieda g.

Gratis

Spelmiddag op Het Plein.

14:00-16:00
14:00-16:00
1-9:00-21:00

14:00-16:00
L9:30-22:OO
:

10:00-12:00
14:00-L6:00
14:00-16:00

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

10:00-17:00

Grotis

Live accordeonmuziek op Het Plein.

Spelmiddag op Het Plein.

14:00-16:00
,

l!+:OO-1O:OO

Gratrs

Grotrs

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

Beautyochtend op Het Plein. Kosfen € 2,50
Accordeonmuziek op Het Plein. Grotis
'Radio Nostalgia' op Het Plein. Grotrs

Live

1-0:00-1-2:00

14:00-16:00

,14:00-16:00

Elke maandag:

Brei- en Haakcafé. Vrije inloop van 09.30 tot l-2.00 uur
tnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 5201.64 en/of Rio Spronk, tel. 0345 5L3292
Elke woensdag:

Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop van 09.30 tot Ll-.30 uur.
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.

Contactpersoon: Marthie Reverda.
Elke woensdag:

klassiek uurtje 'Beethoven'. Vrije inloop van L0.30

tot l-1.30 uur.

Alle data en plaatsaanduidingen zijn onder voorbehoud. Door een aanstaande
aanpassing van Het Plein zijn de aangegeven activiteiten en tijden niet zeker.
Houdt voor de juiste programmering en tijden de affiches in de gaten!
DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 201.7

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

&

onze koffïecorner.

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 Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zoÍg voor een veilige rit.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en ziel rn voor het welzijn van ouderen en mensen met een
beperking. Ze doen hun werk graag en met plezier. U bent welkom!

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

contoctpersoon: mw. Teuníe Verwolf, te|.0345 477000
Maandag
09:30 -10:30
L8:00 -19:00
18:00 -23:00
19:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
20.00 -22:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Sjoelen

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

Woensdag
10:00 -11:00
13:30 -1-7:00

Donderdag

Zumba. Docente Ximena Arias

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
leden zijn welkom!

""r'.r*.

13:30 -L6:00
18:00 -23:00

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

L9:1.5

Koersbal

13:00 -17:00

-2L:30

Vrijdag
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
Maandag t/m vrijdag van 09:00-1"2:00
Zaterdag
van 1-0:00-12:00

Zondag

van 10:30-12:00

ïijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 I € 1,00
NIEUW:
Bij voldoende belangstelling willen we een Klaverjasclub starten.
Meldt u zich aan op telefoon 0345 471-000
DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2017

COLOFON

,,].

LAVE woninginrichting

§ÏICI{TING §ENIORËN COI.LËCTIEf CULf MBORË

If§Iffi,r::mIl
Color Aour

Secreta riaat:

post:

Lindelaan t3,4LOL WE Culemborg

e-mail:

sscc.secreta riaat@ gmail.com

K.v. K.:

64893847

bank:

NLsS RABO 0308 61_78 00

web:

www.sen iorencollectiefculem borg. n I

Voorzitter

Mw. H. (Hennie)Smidt

/

Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
:

,ll

0345 51_5013

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secreta riaat@ gmail.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2.n I
Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirksonidus@ ziggo. n I
Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema. nl
Dhr. T. M. (Theo)Slagboom
theo.slagboom45 @gma il.com
CONTACTPERSON

E

0345 5L4879

I

gordijn-ja louzie-lamel-plisse-d uette
Zonnescherm-screen-roll

ui k

Distributie De Kijker

redactie.dekijker@ gma il.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

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

'Klaa rtjes'-reizen

virginievermeulen@ hotmail.com
Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk

Belastingi nvu lservice

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

Tollenstraat 14
4101 BE Culemborg

034s 518935

Tel 0345-510041

www.lave*wo[elr.rrl

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

6,

0345 520664

06 48L05752

0345 515001_

cöïrnpmtmtr§
tr1
r I reparatie
t ,1 --:l

0345 7s3039

034s 753039

11 I

§k§§:::::::::'

onderhoud

VefkOOp

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
06 391-42217
0345 515001

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon b1j ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wil' naar u toe.

0345 513955

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.

lnsectenhorren voor raam en deur

0345 753039
06 49715550

N ACTIVITEITEN

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

Dagreizen

i

I

Redactie De Kijker

Rijbewijskeu ring

BETTERi,ti!

Gordijnen-vitrage-inbetween
Rol

hen niesmidt@versatel.n

penningmeester
Algemeen lid

Helmond

/«à
\//

TOYOTA

Tapijt-vinyl-laml naat-marmoleum-pvc

BESTUUR

Secretaris

lik

Voor Toyota gaat u naar

SSCC

DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2017

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

info@f1-computers.nl

MEUBELHANDEL,,%

r*daat"

ïtlI

ROLWEG 21 CULEMBORG Tel.0345 - 517400

lt

':

e(^§

Deelbaar bedset Meran

..

t.,-

".-

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

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen
Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip
2 decomatrassen 7 zones HR

- 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

I

NU € 1650,'

van€2075,-

I

Ook als vaste box leverbaar
van

€ 12e0,-

t

J*

NU € 1050,-

6000M2
WOONIDEEËN
IN IIFESTYIE
EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEET

ROOÏSTE KEUS DE LAAGSÏE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 1 7.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - '17.30 vrijdag 10.00 -

2'1

.00 zaterdag 10.00

-

17.00 uur

