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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 CulemboTg: sscc.secreta riaat@gma il.com
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Color gour life

Voor Toyota gaat u naar

Helmond

@

VAN HET BESTUUR

TOYOTA

Met de maand december voor de deur
beginnen we alweer een eind te breien
aan het jaar 20L7. Een maand waarin
we terugkijken.
Voor Senioren Collectief was h,et een
jaar van stabiliseren, bruggen slaan en
organiseren. We hebben onze plaats in
de Culemborgse samenleving weten te
hebben bruggen geslagen met verschillende organisaties om

;.iiJi:,

Tapijt-vinyl-laminaat marmoleum-pvc
Gordijnen-vitrage-inbetween
Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse duette
Zonnescherm-screen-rolluik
lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14
4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041
www.lave-wonen.nl
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Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,
0345-514999
www. auto h elm on d.nl

Uor.rrlJ uter-s
reparatle
onderhoud
verkoop

Samen lossen

w'1j

uw computerprobleem op.

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zlin wij er om het op te lossen.
U kunt altld zonder afspraak gewoon b.1 ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

versterken en
samen te werken. We concluderen dat onze reisjes in trek zijn en dat ons
infoblad'De Kijker'aan populariteit wint en bij steeds meer adressen in de
brievenbus valt. Ook onze 'Vriendenkring' breidde zich uit en onze activiteiten
als'De Culemborgse Seniorendag' en 'Het Culemborgse Sportgala'bleken een
schot in de roos te zijn. Al met al een stimulans om het jaar 2018 met veel elan
in te gaan. Het jaar ook dat Culemborg 700 jaar bestaat en dit viert. ook hier zal
het Senioren Collectief van zich laten horen en zien. Naast aandacht en uitvoering van activiteiten iiï2018 wil het bestuur zich tevens beraden over het behalen van onze doelstellingen en wil daartoe aandachtsgebieden in kaart brengen
waar wij ons als se n ioren orga n isatie in de nabije toekomst op zullen focussen.
We gaan de maand december in. Een maand van reflectie en herinneringen. Een

maand waarin gezelligheid en vreugde hoogtij viert, maar waarin ook intense
eenzaamheid en verdriet gevoeld wordt. Verdriet om dierbaren die er niet meer
zijn. lk durf echter te zeggen, dat hoe groot het gemis soms ook is, hoe
bevredigend het kan zijn om mooie herinneringen uit het verleden op te halen
en daar troost uit te halen. Laten we met elkaar, om die ander denken. Een arm
leggen om hen die eenzaam zijn en er samen een goede, fijne, gezellige en
vreugdevolle decembermaand van ma ken.
Het bestuur van senioren Collectief Culemborg wenst u van harte toe dat u deze
maand ook vreugde zal beleven aan de kleine dingen, want met deze sleutel kun
je altijd en overal een beetje gelukkig zijn.
Wij wensen u goede decemberdagen toe.

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

Namens het bestuur van Senioren Collectief Culemborg
Hennie Smidt, voorzitter

info@f1-com uters.nl
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SOCIAAL WUKTEAM

Met elkddr... voor elkoor! Dot is hoe het sociaol
wijkteom wil werken
Bij een sociaal wi.ikteam kunt u terecht met vragen, zorgen
en ideeèn. Over uzelf of over uw wijk. Het team bestaat uit
professionals uit het welzijnswerk en de zorg. zij luisteren naar
Samen kijken ze wat er mogelijk is.

Met welke vragen of ideeën kunt u bij het sociaalwijkteam terecht?
Eigenlijk kunnen alle vragen gesteld worden. Over zorg, werk, wonen, welzijn,
opvoeden en opgroeien. De leden van het sociaal wiikteam hebben samen een
brede kennis. Ze weten goed de weg in (ouderen)zorg, welzijn en het jeugdwerk.
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bij uw vertrouwde personen en instanties
terecht.
Brehkm.n lvàrkonsnàrkt ro I culembors
I O3rS 512673 l www.brenkmancu embo.9.l
openingstiidèn d t/m vr 9oo - l3:oo
vr koopèvond 19oo 210O lzà 9rOO l7 0O

www.lqgers
poscolweq a c0lémbors
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Hoe werkt het team?
Het sociaal wijkteam luistert naar uw verhaal: wat is uw vraag of idee? ln een
gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Wie kan hier meedenken?
Misschien heeft u een signaal of een idee voor uw buurt. U bepaalt zelf wat uw
plan is, bijvoorbeeld samen met familie of andere betrokkenen, zodat de situatie
er beter van wordt. Als er professionele hu lp nodig is, wordt deze in gang gezet.
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Wie vormen het sociaalwijkteam?
Een sociaal wijkteam bestaat uit mensen die werken bij verschillende welzijnsen zorginstellingen, veel bekende gezichten in Culemborg. De teamleden brengen hun eigen kennis en ervaring mee, bijvoorbeeld op het gebied van wi.jkverpleging, maatschappeli.jk werk, jeugdhulp, wijkgericht werken, ouderen of
Wmo. Alle Culemborgse organisaties werken samen om de hulp toegankelijk en
eenvoudig te maken. De sociale wijkteams vervullen een rol in de veranderingen
in de Wmo, jeugdhulp en rondom participatie.
Contoct Socidol wijkteom - locotie oost lpostcodes 4101 t/m 4103)
De Sdloomonder, Heimanslaan 2. lnloop op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Telefoon: OG 46985275. E-ma il: inÍo.oost@swtculem borg. n
I
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Contact Socidol wijkteam - locatie west (postcodes 4104 rlm 4107|
Bonyie, Ad miraalvlinderlaa n 2. lnloop op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Telefoon: OG 46985276. E-mail: info.west@ swtcu lem borg. nl
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk

Wiinarran ge

m

enten

Gelegenheidsbloemwerl<
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PSYCHOLOGEN VAN ZORGCENTRA DE BETUWE

DE LA]YTAAN]V
Grote Kerkstraat 1 3
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
0345 - 534857
Fax
GSM: 06 - 5'1297983
Bru iloften
RecepÍies

Calering op locatie

Everwijn stÍaat 21
01 CE Cutemborg " Centrum
Tel. oj45 - 512651
www. heyl<oop bloem isten. n I

Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus
(hij een reservering)
'rv\ïlv.partycentru
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Voelt u zich somber, angstig of maakt u zich zorgen over bijvoorbeeld uw ge
heugen? Kunt u een ingrijpende verandering in uw leven maar moeilijk aan? Of
maakt u zich zorgen over uw dementie? U staat er niet alleen voor. Onze
psychologen zijn gespecialiseerd in de psychische problemen die samenhangen
met het ouder worden. Zij herkennen uw problemen en hebben veel ervaring
met de beha ndeling daarvan.
U kunt bij de {GZ-)psychologen van Zorgcentra De Betuwe terecht voor een
diagnose en de behandeling van psychische klachten, zoals angst- en stem
mingsklachten, trauma en gecompliceerde rouwverwerking. Ook bij een ver
moeden van dementie of andere cognitieve problemen, zoals niet-aangeboren
hersenletsel en CVA (beroerte), kan de psycholoog u helpen met diagnostiel<,
behandeling en begeleiding. Daar l(an hij, in overleg met u, ook uw naaste
omgeving bij betrekken.

Voor wie, hoe en waar?
Onze psychologen zijfter voor volwassenen en ouderen met psychische klachten
of problemen met het geheugen. U heeft daarvoor een verwijzing van de
huisarts nodig. Uw zorgverzekeraar vergoedt de l(osten van psychologische be
handeling uit de basisverzekering. De kosten komen in eerste instantie ten laste
van uw eigen risico. U vindt onze psychologen in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Tiel.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op mei 'Zorgcentro De Betuwe'. De mede
werkers helpen u graag. U kunt gratis bellen met het Servicecentrum via
teleÍoon 0800 1133444 oÍ mailen naar info@stzdb.nl.
BETUWS SYMFONIE ORKESÏ:9 DECEMBER IN
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ELDERLAN DFABRIEK

Kom Beethoven, Siostakovitsj en Anne Bracl(man live meemaken! Anne
Brackman (1995) voert met het Betuws Symfonie Orkest het 2e pianoconcert van Sjostakcvitsj uit. Ze is pianiste en fluitiste en op beide instru
rn"n,"n won ze diverse belangrijke muzielprijzen.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de deur of via de website:
www.degelder la nd la b r iek. n l.

N.B.: De Gelderlandfabriel< heeft ook diverse Kerstarrangementen. Kijk hiervoor
ook op de website !
DE KUKER DECEMBER 2O1TIANUARI 2018

WUKCOACHES
-

,]
-'. .. .," '

l'gVelanX
' -.,ï
-

;

voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

rysr.tnerapre

Onafhankelijke algemene fysiotheÍdpie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

De wijkcoaches van Elkwelzijn komen graag met u in
contactl Ze zijn geïnteresseerd in wat er speelt in uw
buurt of wijk. ln de leuke dingen, zoals plannen voor een
buurtbarbecue, maar ook in de dingen die niet soepel
lopen in de buurt. Als er bijvoorbeeld overlast is op een
pleintje, of als mensen zich onveilig voelen. De wijkcoach kan buurtbewoners helpen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

BEWEEGG ROEPEN en CU RSUSSEN:

.

Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.

.

Zekerlang en ljzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.
. ln Balans: samen met Tdi-Chi docent een valprevenlie
curSus voor sentoren.

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

b,"

U kunt een wijkcoach gerust benaderen als het met uzelf niet zo goed gaat, of als

u zich zorgen maakt om iemand die u kent. Sommige wijkcoaches zijn onderdeel
van het sociale wijkteam waaT meer hulp en zorg voor handen is. Wilt u nieuwe
mensen leren kennen: de wi.jkcoach wijst u de weg naar leuke activiteiten in de
buurt. Wilt u zich inzetten voor de buurt, ook dan kan de wijkcoach u verder
helpen met uw eigen initiatief of samen met u op zoek gaan naar leuk
vrijwilligerswerk.
Er zijn ook wijkcoaches die speciaal aandacht hebben voor de jongeren. Zij
werken veel samen met de jeugdwerker in de wijk. ln beide wijken {zie hieronder) is een jongerenruimte waarjongeren bij elkaar kunnen komen.
Culemborg is voor wijkgericht werken opgedeeld in 2 delen, de spoorlijn is de
scheidingslijn tussen de twee gebieden:

Wijkcoaches Culemborg Oost:
Mathijs Zwinkels, Wessel Briggen, lneke Smit, Jolanda Slobbe, Bianca Tofohr en

-"",,
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Rukize Kesmer

Wijkcoaches Culemborg West:
Lucia van Dam, Alice Versluis, Ahmed Ben Saddik en Saida Boukayoua
GROEIENDE BEANGSTELLING VOOR ONS INFOBLAD: 'DE KUKER'

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuik - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomer5toelen - woonprogrommot - Verlichting _ Vloerhleden
Schilderijen - Sierhustent - Decorotie

Anthonie von Diemenrtroqt 344
4lo4 AE Culemborg
tel: 0345-54981o
www.hubuswonen.nl

De interesse voor 'De KIIKER'
groeit. Dat is fantastisch! Maar
het houdt wel in dat de loop
Toutes voor de huidige bezorgers
te groot worden. Daarom vragen
we

nieuwe mensen er bi.l om ons te helpen bij het bezorgen. Heeft u enige tijd
over en wilt u tevens uw spieren laten werken? Wilt u ons team komen
versterken? Wij zijn blij met uw telefoontje aan Ton Scholtens: 0345 753039.
Bij voorbaat onze hartelijke dankl!
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K/tuASSHOP
CUTEMBORG
Morkt y'O

-

41O1BZ

TeleÍoon:

O3l5

-

Culembo.g

- 51ó963

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

Wiin en

1/\I

UIT HET TEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dagelijkse leuke, moor ook minder leuke zoken

_31=

rI(=I.:llrie

..-.'.,.
-.G>-

VERHUIZEN
SELF STORAGE

Relotiegeschenken

B:,-E;EÀfIi:elË

U
1O% KORTING
op vertoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen )

OPSLAG
r0345 5132r6 E

pod@vamrcÍkctrhq
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.la, ik weet dat ik grijs ben. lk weet dat ik er niet meer zo'piep'

uitzie. lk weet dat ik al lang boven de 65 ben, maar in mijn
gedachten ben ik maar net de 40 gepasseerd. Helaas blijkt dat
de bultenwereld er anders over denkt. Ik ben op leeftijd en dat is
blijkbaar duidelijk te zien. Vorige week was ik in de supermarkt,
daar hebben ze een broodsnijmach ine die je zelf mag bedienen.
lk keek er belangstellend naar. Er staat een l<ind achter me en
zegl: "Zal il< u even helpen met het brood snijden". "Nee hoor, het lukt me wel",
zeg ik. De volgende dag ga ik een dagje uit. ln een restaurant vraag ik: "Waar is
het toilet?" "Dat is boven mevrouw, de trap op. Lukt u dit?" lk zeg alleen maar:
"Dank u, het zal me zeker lukken."
Ten slotte bij het bezoek aan het museum: hier kon je zelf een digitale foto
maken van een beroemd schilderij. Daar vroegen twee jonge mensen: "Zullen we
u even helpen?" Ook hier gaf ik weer aan: "Dank u wel, het lukt me wel." lk was
weeT even terug in de tijd toen ik jong was. De eerste keer dat men mij in een
winkel vroeg. "Kan ik u helpen mevrouw?" lk werd voor het eerst aangesproken
met'Mevrouw'. lk besefte dat mijn jeugd voorbij was. lk was beland in het land
der volwassenen. Nu men mij aanbood te helpen omdat men dacht dat ik het
niet meer kon, realiseerde ik me dat ik tot de generatie 'ouderen' ben gaan
horen. Het was even slikken, maar ja we kunnen er niet omheen, we worden
ell<e dag ouder en daar veranderen we niets aan. lk moet overigens niet zeuren,
maar blij zijn dat jongeren zich bewust zijn dat hulp aan ouderen soms nodig en
soms zelfs noodzakelijk is. lk moet blij zijn dat ik de hulp nog niet nodig heb,
maar als dit wel zo zou zijn, weet ik nu dat er op onverwachte momenten
assistentie zal opduiken, omdat er veel jonge mensen bereid zijn om de ouder
wordende medemens even hulp te verlenen. Een wetenschap die hoopvol is
voor de na bije toekomst.
HS

Liefde voor nu, voor straks, voor moTgen
Liefde om voor elkaar te zorgen
Liefde om te nemen om te geven
Liefde voor alle dagen van het leven
Zonder liefde, wordt het rondom ons kil
Zonder liefde, staat het leven stil

ffi
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GEZOND EN VEILIG ZETFSTANDIG BLIJVEN
De gemeente Culemborg en'Sportbalans' bieden bijeenkomsten aan:'Gezond
en veilig zellslandig blijven'voor senioren.

Als start (begonnen op 4 november jl.) zijn de eerste 23 l(eren gratis en daarna
kosten de wekelijkse bijeenkomsten € 17,50 per maand.
De bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van uitleg en oefeningen op basis
van'Zicht op Evenwicht'. Wijkverpleegku ndigen van het sociaal wijkteam verzorgen de bijeenkomsten in samenwerking met'Sportbalans'

Waar:

'Salaamander', Heimanslaan 2 in Culemborg

Wanneer: maandagmiddag 14.00 uur ( bijeenkomsten van 1uur, en soms

2

uren)
SORESDIENST

De Soresdienst biedt ondersteuning aan
Markt 5l Culcmborg Tc|.0345 - 512174
www.elarrds.nl

Neder

landers die door pech, onrecht of juridische problemen maatschappelijkin een uitzichtloze situatie zijn
beland. De Soresdienst begeleidt deze mensen koste
loos en helpt hen de regie weer in eigen handen te

dienst-dJ

nemen.

Heeft u ook hulp nodig of kent u iemand die geholpen wil worden door de
Soresdienst? U kunt terecht op het telefonisch spreekuur op telefoonnummer
o35 67755L1, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur,

STADSUURWERKMAKERU ZOALS HET KLOKJE THUIS

TIKT

Het adres voor uw:

t,:

o

Moderne en antieke klokken.

'a

o
o
o
o

.l

:

Horloges
Reparatie van klokken en horloges.
Horlogebanden van Morellato
Horloges van: Bruno Söhnle, Junghans,

Mondaine en Pellikaan Timing
Een nieuwe batterii voor uw horloge

- altiid

-

voor slechts € 5,-

ffifi
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TOPVOORSTELLING

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

Maandag 08 janua ri:'Hollands Glorie'
Flairck-gitarist Hans Visser en accordeonistgigant lrena Filippova duiken in de
geschiedenis van de Lage Landen en gaan op zoek naar de verhalen achter de
beroemde schilderijen. Een reis langs de schatten van de Hollandse en Vlaamse
schilderkunst met beelden en muziek.

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. 06-5177 76 50 www.zoalshetklo§ethuistikt.com
DE KUKER DECEMBER
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RONDLEIDING STADHUIS CULEMBORG

íàY,,*l^-?Íigl

@CITY

ledere eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot
ongeveer 15.00 uur kunt u deelnemen aan de gratis rond
leiding door het prachtige oude Stadhuis van Culemborg.

Dit historische gebouw herbergt mooie verhalen.
Van Driel BV
A.

van Diemenstraat 8

o.

4'104 AE Culemborg
T. 0345 - 51 04 25

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe

outfit.

We staan gÍaag voor u klaar.

www.vandriel-schildersbedriif.nl
info@vandriel-schildersbedriif.nl

Tollenstraat 16 -18 Culemborq
Íe.0145 52l3 3l

www.mode-citv.nl
,*-*.a"t.ra 14+-",1""q.

Twee

enthousiaste gidsen van het Toeíistisch lnformatie Punt
Culemborg staan klaar om u een kijkje te laten nemen in
a.:

de Centrale Hal/de Waag waar het monumentale karakter van het Stadhuis
goed naar voren komt
de Stadskelder, die van 1543 tot 1760 gebruikt werd als vleeshal
de Stadszaal waar oud en nieuw bij elkaar komen
de Burgerzaal waar vroeger recht werd gesproken en nu in gebruik is als
trouwzaa
de Schepenkamer met zijn rijk geornamenteerde schoorsteenmantel
de Polderkamer, de Gemenela ndskamer en de Koffiekamer
de bovenste verdieping van dit monumentale Stadhuis. De Schutterszaal,
was oorspronkelijk bedoeld voor de beraadslagingen van de schepenen.
I

U kunt zich melden aan de balie van het Toeristisch lnformatie Punt Culemborg
in het stadhuis aan de oude Vismarkt 4.

NenC
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Chinese beweglngskunst voor iedereen

I

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

!

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valÈreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

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

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

VAN HET ELISABETH WEESHUIS MUSEUM
Op alle zondogmiddagen von 74.00 tot 75.00 uur
Gratis rondleidin g door het museum.
Vertrek om 14.00 uur bij de museumbalie. U hoeft alBÍiiàboth leen een kaarije voor het museum te kopen (met muwèeshrrlE
seumkaart en 'vrienden' gratisJ. Voor de rondleiding
zijn geen extra koste n.
woensdagmiddagen
van de maand
Op de eerste
Het museum organiseert voor bezoekers met speciale belangstelling voor
de tentoonstelling'Het geheim van de tafel' elke eerste woensdag van de
maand om l-4.00 uur een gratis rondleíding. Aanmelden is niet nodig. U
betaalt alleen de museumentree (met museumkaart, en'vrienden' gratis).
De rondleidingen worden verzorgd door Margot Leerink of Nicole Spaans,
beiden nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling.

ffi

DE KUKER DECEMBER

20lTIANUARI 2018

Í-rrrrr*o"

-700

OOK SENIOREN COLLECTIEF PRESENTEERT ZICH

!

lnmiddels is de promotie campagne rondom Culemborg 700 gestart. Wij kunnen
u melden dat ook Senioren Collectief acte de presénce gaat geven en wel op 14
april en 2l april 2018.
Leden van ANBq PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 1 0,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 1 1 :00 tot 14:00 u

)

Alle kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen

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

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg

De Werkgroep 'Zorg en Welzijn' (ondersteund door ElkWelzijn) heeft in haar
programma staan, dat er elke maand een activiteit zal plaats vinden in een wijk
in Culemborg. Culemborg is hiervoor in 10 wijken opgedeeld. De daar zittende
of opererende organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn zullen in hun wijk
een buurtfeest of eéff andere activiteit, gelieerd aan zorg en Welzijn, organiseren. De organisaties die de'wijk het Centrum/binnenstad' kregen toebedeeld,
hebben gemeend geen buurtfeest maar er een andere invulling te geven.
Omdat in de maand april het weer nog zeer wisselvallig kan zijn en het in de
binnenstad het moeilijk is om een buurtfeest voor alleen de culemborgers te
organiseren, wordt er gezocht naar een combinatie van'binnen en buiten'.
Het organiserend comité, bestaande uit zorgcentrum Kulenburg, Pieterplaatsie,
Thomashuis en Senioren collectief, zijn nu druk doende om op de eigen locatie
informatie, gecombineerd met andere activiteiten, op te zetten. Het Senioren
Collectief heeft geen eigen locatie, daarom is hiervoor met de Fransche School
overleg om daar het één en ander te presenteren. We kunnen u nu al verklap-

pen dat het een'echte belevingstocht zal worden door het land van Zorg en
Welzijn'. Wij houden u via De Kijker op de hoogte.
Op 21 april staat er op het programma van Culemborg 700 sportactiviteiten
vanaf de Varkensmarkt tot aan de haven. ook hier zal Senioren collectief zijn
steentje aan bijdragen. Wij zijn in gesprek met het Comité Sport om de presentatie, die op 17 november 2017 tijdens het Sportgala is gegeven, ook te presenteren tijdens deze dag op 21 april. Ook hiervan zal u te zijner tijd via De Ki.iker en
onze website worden geïnformeerd.

wwwgrauwelmantweewielers.nl
Tel. 0345- 531572
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HIB-HOPPERS: DE SPORTVERENIGING VOOR {EX) HARTPATIENT
Voor wie:

\..-"s
I t..r.lÈt+é
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Kutaliteit, seruice
én deskundigheid
plome€rde opt cicns,
contacttensspeciat íen cn
Ged

@ merkx
br LLen,.onladLeizei

ei oplomelrE

uÍkuL:,rÍhr5 d0r D(Ldr Íq lln51,!0r

voor (ex) hartpatiënten die hun verhaal kwijt willen en het leuk en gezellig
vinden om regelmatig samen te sporten. Wij zijn aangesloten bij 'Hart en
Vaatgroep'en sporten onder begeleiding van fysiothe ra pe uten met een H.i.b.
licentie. Sporten doen we met het'H.i.b. calamiteitenplan'. Het betekent dat bij
aanvang van de sportavond het'calamiteitenbord'goed zichtbaar in de sportzaal
opgehangen is. Hierop wordt aangegeven wie welke taak moet vervullen bij
ca

lamiteiten.

Wat:
Sport en spel in de sportzaalvan schoolgemeenschap'Lek en Linge'.

20 minuten warming-up, rek- en strekoefeningen, daarna spel o.a. basketbal,
volleybal, badminton, tafeltennis, voetbal oÍ korfbal. Na afloop koffie drinken in
de kleedkamer. Mogelijkheid om deel te nemen aan (volleyba l)toernooien. Bent
u geïnteresseerd of wilt u informatie? Neem dan contact op met ons secre
tariaat, onder't kopje'Hib-hoppers contact'.
Waar en wanneer: ''
in de openbare schoolgemeenschap Lek en Linge, Multatulilaan 6, Culemborg op
de woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. N.B.: Seen sportavonden in de vakantiemaanden juli en augustus en tijdens de kerstvakantie, maar in de zomermaanden enkele woensdagavonden fietstochten.

sportleiding:
Thijs Uittenbogert, Patty Janssen, Nick van den Heuvel, Peter van Doormalen

Altijd vers, altijd lekker

lnformatie
www. ha rtenvaatgroep.nl (voorheen'Hart in beweging')
Postadres: Multatulilaan 6,4103 NM Culemborg
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Het team van uw Bakker Bart in (ulemboÍg staat alt'rjd voor u klaar

Secretariaat: Ellen Bruine-va n Dillen,
telefoon 0345 517942.
De sportleiders zijn in het bezit van
een H.l.b. licentie en hebben, met een
aantal leden, een reanimatie / AED diploma.
De vereniging is in het bezit van een AED
(Automatische Externe Defibrillator). De AED is steeds aanwezig.

ffi
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RIJBEWUSKEURING

75+ lnformotie:

Ton scholtens, teleÍoon

0i45 753039

DATA RUBEWUSKEU RINGEN: op de vrildagen 08 en 22 december 2017,
26 januari , 09 en 23 februari en 09 en 23 maart 2018.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 1.0.

t2

en

uur's morgens.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een aÍspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071-5728434. De keuringskosteh voor
het BE-riibewijs 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.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot dcur binnen Culemborg
en naar ziel<enhuizen in de orngeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor
doelen'. zoals Rode Kruis en Zonnebloem.

(U dient genoemde kosten contont te betolen aan de orts.)
c EZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheidsverkla ring-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 te brengen:
1. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de rnedicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij
uw eigen a potheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw riibewiis,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

€

&

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

gfl.I

aan de Meerlaan in Bardes kringloopcentrurl een koffiecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
kornen'drinkcn. 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 vrijwilligcrs van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

ZoekÍ u een zinvolle vrij etijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en menscn met een
beperking. Ze doen hun werk graag en met plezier. U bent welkom!

WU FETICITEREN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND MET HET KEURMERK
ln de Culemborgse Courant van 25 oktober lazen wij dat het ziekenhuis Rivierenland het Keurmerk 'Seniorvríendelíjk'heeft gekregen van KBO-PCOB, want ze
zijn een'mensen ziekenhuis' aldus het rapport.
Wij feliciteren het ziekenhuis hiermee, maar meer nog onze doelgroep: de
oudere patiënt. Als er sprake is van een opname of behandeling, wordt er
rekening gehouden met wat voor hem of haar belangrijk kan zijn. Het ziekenhuis
zorgt ervoor dat bij ontslag uit het ziekenhuis de thuiszorg goed geregeld wordt
en heeft aandacht voor specifieke zorgproblemen. Tevens zijn de stoelen en
bedden geschikt voor ouderen. Dit zijn enkele van de vele aspecten waarop het
ziekenhuis is beoordeeld. Wij feliciteren met name ook de medewerkers en het
verplegend personeel. zij verdienen de grootste pluim. Want zonder hen is ook
'het ziekenhuis' niet seniorvriendelijk.
DE KIIKER DECEMBER
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o WINTERMAAND
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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 uitroep.
Oplossi ng nove mbernummer:
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DECEMBER 2017

DATUM

/

JANUARI 2018
TIJDSÍIP

ACTIVITEIT

la.

02

dec. Rondleiding in het Oude Stadhuis,

7o.

03

dec. Franssen/Bas Kuijlenburg in Grote Barbarakerk;

zíe

blz.08

Nicolaas-cantate, koren/strijkers o.l.v. Hein

Storytelling in Theater aan de Slag, Herenstraat

16:00

06

dec. Rondleiding Museum, zíe blz.08

14:00-15:00

Vr.

08

dec. Rijbewijskeunng,

10:00

/a.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)
09 dec. Repaircafé, Beesdseweg lC
Betuws §ymfonie orkest in de Gelderlandfabriek

Vr.

16

Vr.
Za.

zíe blz. 11

Film 'LovinS in Fransche School, tie blz. 07

dec. Kerstuitvoering

.
lo. 1/
"-"
- dec.

KEC in de

grote Barbarakerk

10:00
12:00-16:00
20:00
14:OO

19:30-20:30

12:00 18:00
Kerstmarkt in binnenstad
ln grote Barbarakerk: Cantatevesper van J.S. Bach 19:00
met medewerking van Concerto da Fusignano

22

dec. Rijbewijskeuring,

23

dec. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345

Zu.:. 06lan: Ro:'dleldlnc
I

16:OO

Wo.

,ad. I1 dec.

Meer aan 22
Culemborg
0345 515 227
www.e kwelzijn. n
info@elkwelzijn.nl

14:00-15:OO

in

10:00

zie blz.11

513840)

08
School, zíe blz. 07

het oude s,tadhuis, zle blz

10:00

1a,00 1s,00

Ma.

08

jan.

'Hollands Glorie' in Fransche

Vr.
Za.
Vr.

12

jan.

Rijbewijskeuring, zíe blz. 11

10:00

13

jan.

Repaircafe, Beesdseweg lC

12:00-16:00

26.ian. Rijbewijskeunng,

wru

zíe blz. 11

14:00

10:00

--w

iEATRIXSTRAAT 20

AGENDA

DECEMBER 2017 JANUARI 2018

ACTIVITEIT

19

dec.

Wijkbingo. Op het Plein. Boekjes vanaf € 10,00 19:00-21:00

zu (]ec.

Do-

7a.

11

À^-

28

dec

29

dec.

30

dec.

TIJDSTIP

Kerstoptreden 'De vrolijke Noot'
Op het Plein, gratis

1 4:30-

làzzy optreden van'Jacqlin Peters'
het Plein, gratis

14:30-16:00

olieböllen bineo. op het Plein,
€ 2,50

/

€ 3,5ö met/zondeÍ Betuwepas

16:00

14:O0-16:00

Beautyochtend. op het Plein, kosten € 2,50

10:00-12:00

Radio Nostalgia. Op het Plein, gratis

14:00-16:00

I

De activiteiten van de maand januari 2018 waren op het moment van het
klaarmaken van deze 'De Kijker'nog niet bekend.
Let op de affiches van de maanden december 2017 en januari 2018!
Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09.30

-

www.visscher.nl

tot 12.00 uur
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of Ria Spronk, tel. 513292
Elke woensdag:
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09.30 tot 11.30 uur. Geen kosten: zelf
schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contactpersoon: Marthie Reverda
- DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00
- Klassiek uurtje. Vrije inloop 10:30-11:30
Elke woensdagmiddag in de bibliotheek (Herenstraat 29)
DIS computerhulp van 14.30 tot 16.30 uur. Vrije inloop

ffi
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COLOTON

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CUTEMBORG

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

(,('cretariaat:

contoctpersoon: Teunie verwolÍ, tel. 0345 471000

l)ost:

I

rna

il:

l(.v. K.:

Maandag

ll.r

09:30 -10:30

Yoga 55+. Docente Cafln Preters

18:00 -19:00
18:00 -23:00

Zumba. Docente Ximena Arias

19:30 -21:30
Dinsdag
13:30 -16:00
2O.OO

-22:OO

n

k:

Wcb:

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ru ud

Voorzitter

Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg
sscc.secretariaat@gmail.com
64893847
NL58 RABO 0308 6178 00

www.seniorencollectiefculemborg.nl

Mw.

12:30 -17:30

!ccretaris /
l)(.n ningmeester

Sjoe le n

Alllemeen Iid

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

Dhr. T.A.J. (Theo) Hend riksen
sscc.secretariaat@gmail.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2. n
I

Alliemeen lid

Dhr.

.J. (Ha

ns) Dirkse

Al[emeen lid

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Alllemeen lid

Dhr. J. (Jan) Pieters
jan. pieters@casema.

''

0345 520664
n

I

Dhr. T. M. (Theo) Slagboom

theo.slagboom45@gmail.com
rt(,dactie De Ki.iker

18:00 -23:00

Mw. M.F.C. {Riet) van Hazendonk
redactie.dekiiker@gmail.com

1,9:15 -21,:30

Koersbal

l) stributie De Kijker

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.

Vrijdag

liitbewijskeuring
Breiclu b

BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Sch ilder/Tekenclu b. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING.

2018

ns

@te le2.

0345 753039

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
scholte

0345 515001

n I

0345 753039

ns @ te le 2. n l

l)agreizen

Mw. V. (Virginie) Vermeulen

'l(laa rtjes'-reizen

virginievermeu len @ hotmail.com
Mw. M.F.c. (Riet) van Hazendonk

uelastinginvulservice

mfcvh a ze ndon k @ z iggo.
(Hans)
van Wijngaarden
Dhr. J.

n

06 39L422L7
0345 515001

I

dewijngaa rd @ hotmail.com

tot 12:00
tot 12:00
tot 12:00

Tiidens deze koffie-inloop een kopie thee
DE KUKER DECEMBER 2017IJANUARI

h.scholte

a. h.

Maandag t/m vrijdag van 09:00
Zaterdag
van 10:00
Zondag
van 10:30

06 48L05752

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN

Biljarten met biljartclu b Bonvie

en/of andere spelletjes
Bilja rten met biljartclub BonVie

10:00 -12:00

0345 753039
06 49715550

I

Scra bble

09.30 -11.30
09:00 -09:45

0345 514879

0345 51893s

dirksonid us@ziggo.n

Donderdag
13:00 -17:00
13:30 -16:00

0345 515013

henniesmidt@versatel.nl

Woensdag
10:00 -11:00

BESTUUR
(Hen
H.
nie) Smidt

0345 5139ss

l)e Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons

wilt steunen met een (kleine) bi.jdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift

/

overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6L78 00 t.n.v.

koffie voor € 0,75 / € 1,00

ffi
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MEU BELHAN
ROLWEG

2í

CULEMBORG Tel.0345 - 517400

fr
l

]L

!l
ti
Deelbaar bedset l\,,leran

t'

180 x 200

ind.2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heelveel(relàx) Íauteuils in leer en stoí

Heel bankst€ll€n in leer en stoÍ

Elektrische boxspring Lion in meeÍdère maten leveÍbaar
en in 5 verschillendè stoffen
Opsleling: 180

x 200

(m

2 x elektrische box, anti-slp

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splttopper
2 x potenset - Hoofdbord met bies
van € 2075,-

ook

als

van €

NU € 1650,-

vaÍe box leverbaar

12e0,

NU € 1050,-

i

6000M'?
WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE
EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

GROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandàg 13 30 - 17.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - 17.30 vrljdag 10.00 21.00 zaleÍdag 10.00- 17.00uur

U

vindt ons ook op WWW.BRADAAL.NL

