Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

reparatie
onderhoud
verkoop

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

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

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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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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KAASSHOP
CULEMBORG
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Kwaliteit, service
én deskundigheid

‘

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

10% KORTING

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

HET CULEMBORGS SPORTGALA van 17 november 2017

Zowel de organisatoren als de gasten hebben genoten van ‘Het Culemborgs
Sportgala’. Op een gewone vrijdagmiddag mochten wij 260 gasten in het Event
Center verwelkomen. Gasten die ons na afloop complimenteerden met de
gezellige middag, de goede organisatie en het lekkere eten. Het was een middag
waar de historie en faam van de Culemborgse sporters hoogtij vierden. Max Smidt
maakte een prachtige presentatie. Eerst was door hem enorm veel speurwerk
verricht naar de historie van de sportverenigingen en de kampioenen.
Onze speciale dank gaat uit naar de aanwezige kampioenen met hun introducés en
wethouder de heer Faoud Sidali. Maar wij willen vooral niet de heer Wout
Cobussen van het Event Center vergeten voor het beschikbaar stellen van zijn
prachtige sfeervolle ruimte, Frans Waroux voor de presentatie en Marjolein Salari
voor de interviews. We moeten ook niet de fantastische demonstraties vergeten
van Xandra van der Put, de dames van de balletschool Havendijk en ‘Senioren in
beweging’. We willen tevens onze sponsors en certificaatkopers danken, want
zonder hen hadden wij het niet kunnen doen Senioren Collectief kent namelijk
geen leden en heeft dus zelf geen structurele inkomsten.
Wij kijken met veel genoegen op dit sportgala terug en genieten nog na van de
reacties van de gasten en de trotse gezichten van de kampioenen. Reacties en
foto’s op onze website:
http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/Evenementen/Culemborgs-Sportgala/

Het organiserend comité:
Theo Hendriksen, Theo Slagboom, Max en Hennie Smidt
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)

www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

Klaartje

(0345 - 518300)

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking (ook
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de
omgeving. De bussen worden ook gebruikt
voor dagtrips georganiseerd door o.a.
Stichting Senioren Collectief Culemborg.

Bartjes kringloopcentrum

(0345 - 517680)

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

Koffiecorner

65+ gratis

Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen
mag daar 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 zorg voor een veilige rit.

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder.
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van
ouderen en mensen met een beperking.
Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? U bent van harte welkom!

VWS EN ZORGPARTIJEN TEGEN REGELDRUK WIJKVERPLEEGKUNDIGEN
Van de Rijksoverheid 21-11-2017
Minister De Jonge (VWS) en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen,
zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders hebben op 21 november
2017 afspraken gemaakt om de registratielast in de wijkverpleging terug te
dringen. Een dag na de actie van V&VN onder de noemer van ‘Meer zorg, minder
papier’ hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden
aangepakt in een actieplan. Caroline Smeets, initiatiefneemster van de actiedag,
liet tijdens de bijeenkomst weten dat deze dag veel reacties heeft opgeleverd.
Veel klachten waren er over het dubbel invullen van papieren en online formulieren en het registreren van handelingen per 5 minuten. Een ander veelgehoord
bezwaar is het gemis aan vertrouwen in de kundigheid van de wijkverpleegkundigen.
Alle partijen zijn het er over eens dat veel administratieve verplichtingen met
goede bedoelingen zijn ontstaan om de kwaliteit van de zorg te verhogen en
financieel te verantwoorden. In de praktijk blijkt de administratie echter zijn doel
voorbij te schieten. Daarom is afgesproken dat partijen in de zorg op korte termijn
voorstellen maken voor onder andere de volgende punten:
- Het stoppen van het registreren van handelingen per 5 minuten.
- Is er voor elke wijziging in het zorgplan een handtekening nodig?
- Kan de aanvraag van machtigingen en verwijzingen simpeler?
- Is er ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij de zorginkoop?
- Het vereenvoudigen van de zorginkoop.
- Richtlijnen moeten weer richtlijnen worden.
- Hoe voorkom je doorslaan in de verantwoording?
- Het voorkomen van dubbele registraties door digitalisering.
- Minder registraties in het kader van de accountants-controle.
- Het zorgen voor eenduidige taal voor een eenvoudige overdracht.
Kunnen we een maximum norm stellen voor de administratielast per week?
In het voorjaar van 2018 moeten deze punten in een plan voor de sector wijkverpleging zijn uitgewerkt en daarna in de praktijk worden doorgevoerd waardoor
wijkverplegers op korte termijn minder regeldruk ervaren.
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Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg
Tel. 0345-513370

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

KABINET VERLAAGT EIGEN BIJDRAGEN VOOR LANGDURIGE ZORG
Nieuwsbericht Rijksoverheid van 17-11-2017
Verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg gaan de komende jaren
omlaag. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Minister De Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Bruins voor Medische Zorg
sturen een brief hierover aan de Tweede Kamer.
Mensen die langer zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen vaak te maken
met verschillende zorgwetten. Daardoor betalen ze verschillende eigen bijdragen.
De zorgkosten lopen daardoor op, vooral voor mensen die geen aanspraak kunnen
maken op zorgtoeslag of gemeentelijke regelingen. Het kabinet gaat deze
zogeheten stapeling van zorgkosten de komende jaren beperken.
De eerste maatregel gaat al in per 1 januari 2018. De maatregel ontziet mensen
die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis, of zelf in een verpleeghuis
verblijven terwijl hun partner thuis woont. Het percentage van hun inkomen dat
meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar
10%. Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral
mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.
De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg wordt
gehalveerd van 8 naar 4% van het vermogen. Deze maatregel wordt in 2019 van
kracht.
Het ministerie van VWS gaat met gemeenten overleggen over een eenvoudig en
transparant abonnementstarief van € 17,50 per vier weken, voor huishoudens die
gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente.
Bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van € 250,- per
jaar, gekoppeld aan de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
Eerder is al besloten om het eigen risico te
bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze
bevriezing voort tot en met 2021. Met
deze maatregelen blijft de zorg en
ondersteuning betaalbaar voor mensen
die te maken hebben met verschillende
soorten van eigen bijdragen in de
zorgwetten.
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Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze
unieke zooltechnologie is lopen
nog nooit zo comfortabel
geweest. Stretchwalker® is de
schoen die u blij maakt.
Ervaar het zelf!

PARTYCENTRUM

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

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus
Oude vismarkt 13 in Culemborg
Tel: 0345-514470
www.fredvandijkschoenmode.nl

(bij een reservering)
www.partycentrumdelantaarn.nl

Telefoon
0345 - 515 699
Uw wens is onze zorg.
24 uur per dag
beschikbaar.
Uitvaartleider:

Marcel de Lange
Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

GEBROKEN HART SYNDROOM
Eén jaar na het ontstaan van een gebroken hart syndroom zijn er littekens op het
hart van de patiënt te zien. Dit vertelde cardioloog Ivo van der Bilt – expert op dit
gebied – op 20 november op radiozender BNR. Het betreft nieuwe onderzoeksresultaten die zijn verschenen in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift
‘Circulation’. Het gebroken hart syndroom blijft een tot de verbeelding sprekend
onderwerp. Voor onderzoekers is het syndroom heel interessant. "Bij een
gebroken hart knijpt de onderkant van het hart niet of nauwelijks samen", vertelt
Ivo. Dat is niet normaal. Het hart krijgt dan de vorm van een Tako-tsubo
(inktvispot). De oorzaak kan liefdesverdriet, het plotseling overlijden van een
dierbare of plotselinge, heftige pijn zijn, maar ook het winnen van een loterij kan
acute heftige emotionele stress geven. Wij denken nu dat het hart bij het
gebrokenhartsyndroom in korte tijd een overdosis van het stresshormoon
adrenaline krijgt vanuit de hersenen. Daarop reageert het hart met een acute
steriele ontstekingsreactie. De patiënt heeft dan dezelfde symptomen als bij een
normale hartaanval.
Het herkennen van een gebroken hart is niet altijd makkelijk. Signalen haal je uit
het verhaal van de patiënt. Nieuw onderzoek in Amerika, met verfijnde
apparatuur, wijst uit dat een jaar na het ontstaan van een gebroken hart bij
patiënten littekens op het hart zichtbaar zijn. Dat zijn nieuwe bevindingen. Maar er
is nog veel meer onderzoek nodig om het syndroom beter te kunnen
diagnosticeren en behandelen.

OPVOLGER GEZOCHT
Sinds uitgave 5 van ‘De Kijker’ in 2013 heb ik me bezig gehouden met de lay-out
van het blad. Eerst onder de vlag van de ANBO, daarna voor SSCC.
Ik heb besloten daar in mei 2018 mee te stoppen, dan heb ik vijf jaar vol gemaakt
en vind ik het tijd worden mijn aandacht te richten op andere bezigheden. Er
ontstaat dus een vacature voor deze taak. Wat wordt daarvoor gevraagd?
- Goed kunnen omgaan met het programma Microsoft Word.
- Inzicht hebben in en beheren van de opmaak.
- Tijd hebben om er ongeveer drie dagdelen per maand aan te besteden.
- Meedenken in het vergaren van voor senioren relevante artikelen.
- Participeren in het redactieoverleg.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter, Hennie Smidt:
telefoon 0345 515013, E-mailadres: henniesmidt@versatel.nl
Gerda Keizer
DE KIJKER FEBRUARI 2018
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Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij
(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel
www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom
Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00
Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

Wist u dat wij:
-

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse kofﬁe met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altijd voor u klaar

Markt 6 in Culemborg

TEAM VAN DE BUURT IN CULEMBORG EN TIEL
U kent het vast wel: u heeft een huishoudelijk klusje te doen, maar kunt daarbij
wel wat hulp gebruiken. Of u wilt er eens op uit voor een wandeling, maar heeft
begeleiding en een helpende hand nodig. Voor al dit soort hulpvragen, ondersteuning en/of begeleiding kunt u vanaf 14 november 2016 bij het wijkleerbedrijf
Team van de Buurt terecht.
Het Team van de Buurt biedt (wijkgerichte) hulp en ondersteuning die aanvullend
is op de reguliere, geïndiceerde zorg. De uitvoering wordt vormgegeven door
stagiaires die worden begeleid door professionele en gediplomeerde
medewerkers. Team van de Buurt is een samenwerkings-project van Zorgcentra
De Betuwe en ROC Rivor. In het wijkleerbedrijf lopen jonge mensen stage die de
opleiding Dienstverlening volgen. Deze vak-mensen van de toekomst werken in
Culemborg en Tiel namens Team van de Buurt. Zij staan vol enthousiasme klaar om
u van dienst te zijn.
Voor wie gaan wij op pad? En wat kunnen we voor u doen
U kunt voor verschillende zaken terecht bij het Team van de Buurt. U kunt hierbij
denken aan korte klussen, zoals:
- huishoudelijke hulp,
- begeleiding bij bezoek aan de dokter of het ziekenhuis,
- hulp bij boodschappen doen of winkelen,
- de hond uitlaten of een wandelingetje maken,
- het ondernemen van een activiteit binnenshuis, gezelligheid.
De teams bieden hun diensten aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Een klus duurt 1 à 2 uur inclusief reistijd. Een klus kost slechts €4,- per keer. Het
bijzondere aan het Team van de Buurt is dat zowel u als de stagiaires er mee
geholpen worden. U, doordat u die klus afgehandeld krijgt en wij, als stagiaires,
een zinvolle stage hebben. In de toekomst kunnen wij daardoor een goede
zorghulp, facilitair/logistiek medewerker, administrateur of sport/activiteitenbegeleider worden! Bij voorbaat onze dank dat u ons die kans biedt.
U bent van harte welkom met uw vragen of verzoeken. Samen met u wordt
gekeken op welke manier wij u van dienst kunnen zijn!
Info/aanmeldingen: telefoon 0800 - 77 33 444 (gratis).
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden
Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice
Uitlaten
Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
APK
24 uur service

Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.
U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg
0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

www.mondpluszorg.nl

UIT HET LEVEN GEGREPEN …!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Enige tijd geleden stond ik in een winkelcentrum even op iemand te wachten. Je
staat dan wat rond te kijken en ineens kwam een opmerking van mijn oude tante
weer bij mij op. Als wij op straat liepen dan wees ze me altijd op het volgende:
“Nu moet je eens goed om je heen kijken. Er lopen miljoenen mensen op deze
aarde rond. Ze hebben allemaal een gezicht, waarvan de oppervlakte niet groter is
dan 20 bij 25 cm met daarin twee ogen, een neus en een mond en er is er niet één
gelijk”.
Toen ik daar in dat winkelcentrum stond viel
het mij ook weer op.
Mensen liepen langs me
heen en ik ging er weer
op letten, dan kijk je
naar die gezichten.
Zeker in deze tijd, waarin allerlei bevolkingsgroepen uit allerlei culturen in ons land wonen
en ook toen weer bleef
ik me verbazen. Hoe is
het mogelijk dat op een
relatief klein oppervlak
zo-veel variatie mogelijk
is. Is het de rimpeling van de huid, de stand van de ogen, de grootte van de neus,
de veelzeggende mond of de uitdrukking van het gezicht?
Ik kan het niet zeggen, maar weet wel dat het heel bijzonder is. Een groot wonder
van moeder natuur !
Dichter Phil Bosmans zegt in een van zijn gedichtenbundels:
“Vergeet niet dat je gezicht voor anderen bestemd is, dat anderen er naar kijken.
Toon daarom je beste, je vriendelijkste, je mooiste gezicht, want er is niets zo
ellendig als urenlang naar een onvriendelijk gezicht te moeten kijken”.
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

DAGTOCHT WOENSDAG 21 MAART 2018:
UILENSHOW EN RONDRIT ALBLASSERWAARD EN KINDERDIJK

Via de gebruikelijke opstaproute (zie hieronder) rijden we naar Giessenburg. Bij
Kaas- en Zuivelboerderij ‘Kuiper’ worden we ontvangen met 2 x koffie/thee en
gebak. Daarna is er een uitgebreide uilenshow met uitleg door dhr. Gerrit de
Boom. We nuttigen daar ook een Hollandse koffietafel met kroket. Rond 13.15 uur
gaan we met de bus en gids Gerrit de Boom voor een rondrit met uitleg door de
Alblasserwaard en Kinderdijk. Onderweg is er een stop waarbij u voor eigen
rekening een consumptie kunt gebruiken.
De verwachte thuiskomst in Culemborg zal rond 17.30 uur zijn
Aanmelden:

Kosten:
Betaling:

tot 11 maart, via de invulstrook, bij Yvonne Brouwers,
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg,
E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl.
€ 44,- p.p. inclusief 2 x koffie en 1x gebak, uilenshow, lunch,
vervoer.
graag ook vóór 11 maart, op rekening NL58 RABO 03086178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1. 08.30 : Garage Streef
O 2. 08.35 : Betsy Perkweg/Roosje Vos
O 3. 08.40 : Otto van Reesweg/Vianense Poort
O 4. 08.45 : Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08.50 : Driestad (bij bushalte)
O 6. 08.55 : Marskramer Chopinplein
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Heeft u hulp nodig
van een vrĳwilliger?
Bent u mantelzorger?
Wilt u dat onze wĳkcoach
met u meedenkt?
Wilt u vrĳwilliger worden?
Zoekt u een plek waar u
samen met anderen kunt
kofﬁe drinken, eten, biljarten,
sjoelen, breien, etc.?
Wilt u iets doen of opzetten
in uw eigen buurt?

Meerlaan 22
Culemborg
0345 – 515 227
www.elkwelzĳn.nl
info@elkwelzĳn.nl

ElkWelzĳn is er ook voor u in Culemborg!

21 MAART 2018 UILENSHOW EN RONDRIT ALBLASSERWAARD EN KINDERDIJK
Naam

Tel.nr.

Nr. opstapplaats

Rolstoel/
rollator

Dieet

1:
2:
3:
4:
Adres van persoon nr. 1:
Opmerkingen/ bijzonderheden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80+ REISJE……….IN SAMENWERKING MET STICHTING SAMEN VERDER
ERWTENSOEP ETEN
Nu het nog koud en winters is willen we in februari
heerlijke erwtensoep gaan eten en wel bij de
‘Pannenkoekenbakker’ in Buren.
Tijd:
Thuiskomst:
Kosten:
Opgeven :

zaterdag 24 februari. U wordt
opgehaald tussen 11.30 - 12.00 uur
rond 15.00 uur
€ 10,- p.p. Hierbij is ingegrepen: het vervoer, erwtensoep met
(rogge)brood en spek plus 1 x koffie/ thee of fris.
vóór 17 februari bij Riet van Hazendonk, telefoon 515001.

GRENZEN AAN VRIJWILLIGERSWERK?
Uit ‘van mens tot mens’ van Humanitas, uitgave december 2017
Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap aan de Universiteit van Humanistiek:
“Door bezuinigingen zie je dat er allerlei gaten vallen die door vrijwilligers worden
opgevuld. Zo loop je het gevaar dat je vrijwilligers dingen gaat vragen die ze niet
kunnen of willen. Daarom moeten we nu nagaan wat we nodig hebben als we
echt een participatiesamenleving willen en of we bereid zijn daarin te investeren”.
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Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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o AANTONEN
o AMSTERDAM
o ANIMO
o ANTISEMITISME
o BARBAARS
o BEELD
o BELANG
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o DEMONSTRATIE
o DOKWERKER
o EINDE
o FEBRUARISTAKING
o GETTO
o GIGANT
o GRAAG
o HAARLEM
o HERDENKING
o HILVERSUM
o HUIS
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o KNOKPARTIJEN
o KRANS
o KROOST
o LABEL
o MAGER
o PLEIN
o PROTEST
o RODDEL
o RUIM
o SCHARE
o SNAAIEN
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o SPOKEN
o STER
o TUIG
o VERVOLGING
o VERZET
o WANDEL
o WEESP
o WOND
o ZAANSTREEK
o ZUSTER

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 oplossing uit het december/januarinummer is: DE BESTE WENSEN!.
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voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.
Onafhankelijke algemene fysiotherapie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.
BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:
x Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.
x ZekerLang en IJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.
x In Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie
cursus voor senioren.
Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.
Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl
Kijk op eens op mijn website: www.evelanx.nl

VRIENDEN MAKEN HET SENIOREN COLLECTIEF FINANCIEEL GEZOND
Het nieuwe jaar is al even op weg, desondanks alsnog de allerbeste wensen voor
een gelukkig en gezond 2018. Het afgelopen jaar, alweer het 2e jaar in het
bestaan sinds de oprichting van het Collectief, is financieel gezien goed verlopen.
Uw bijdragen in 2017, waarvoor nog onze oprechte hartelijke dank, zorgden
ervoor dat continuïteit van de stichting gewaarborgd wordt.
Toch kunnen we na een goed financieel jaar niet achteroverleunen. Om onze
activiteiten voort te kunnen zetten en uit te breiden blijft uw financiële steun
nodig. U helpt ons daarmee met elk minimaal bedrag dat u ervoor kunt en wilt
missen. Een machtiging voor een bijdrage van € 20,- of meer, geeft u zelfs de
mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van fitness en
korting op rijbewijs 75+ keuring. Tevens wordt het informatieblad ‘De Kijker’ 10x
per jaar bij u thuis bezorgd. U kunt bijdragen op de volgende wijzen:
- via onze website:
http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/machtigingsformulier-vriend/
- overboeken naar NL58RABO0308617800 t.n.v. SSCC met vermelding ‘Vriend’
- onderstaande machtiging te zenden naar Senioren Collectief, Lindeboom 13,
4101WE Culemborg

………………………………………………………………………………………………………………
Als vriend machtigt ondergetekende het Senioren Collectief om:
Eenmalig

Bedrag €

Af te schrijven van IBAN-nummer:

Jaarlijks:
Voorletters en naam bankrekeninghouder
Straat en huisnummer

Postcode

E-mailadres

Handtekening

Woonplaats

Datum
Stichting Senioren Collectief Culemborg bank:
Incassant ID:
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Wij kennen uw
auto door en door:
vertrouwd bij het
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij.
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl

RIJBEWIJSKEURING 75+
Informatie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 02 en 23
februarir en op de vrijdagen 16 en 23 maart en 06 en 20 april.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te
Culemborg. Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf
10.00 uur ’s morgens.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071-5728434. De keuringskosten voor
het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en
leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. Die
voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus € 40,00.
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.)
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 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,
6. contant geld (er kan niet gepind worden).
o

OH, DIE MOBIELTJES…
Onlangs sprak ik op een bijeenkomst, waar hoofdzakelijk senioren te vinden
waren, een dame die mij vol trots en met nog meer liefde over haar zes
kleinkinderen vertelde. Ze was zo blij dat ze haar regelmatig bezochten, soms
met hun ouders maar ook (meestal) alleen. Het meest opvallend in het gesprek
was de manier waarop zij met de mobieltjes omging tijdens hun bezoek: “Heel
simpel”, zei ze: “ze leveren allemaal hun telefoontje bij mij in als ze
binnenkomen. Daarna gaan we heerlijk met elkaar babbelen en woordspelletjes
doen. En het leuke is dat ze allemaal zo’n anderhalf uur later – altijd op hetzelfde
tijdstip – weer naar huis gaan zodat ik die GSM’tjes maar één keer hoef uit te
delen.”
DE KIJKER FEBRUARI 2018
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RTG

Senioren Collectief Culemborg

Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Behalve voor de Kijker
kun je bij ons ook terecht voor:

ZAKELIJK DRUKWERK
ONAFHANKELIJK ADVIES
GRAFISCHE VORMGEVING
GEVEL- en SPANDOEKEN
KLEDING BEDRUKKEN
RECLAMEMATERIALEN
RECLAMEDRUKWERK
WEBDESIGN + SEO

Meer dan 25 jaar
expertise op marketing- en communicatiegebied!

WWW.RTG.NL
INFO@RTG.NL

AGENDA

SSCC
FEBRUARI 2018

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

03 feb.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)
Rondleiding in het Oude Stadhuis

10:00
14:00-15:00

Zo.

04 feb.

Jazz in ‘De Blusser” in Beusichem

14:30

Ma.

05 feb.

TOP -Theater in Fransche School
met Mia Verbeelen

14:00

Vr.

09 feb.

Rijbewijskeuring (zie pagina 25)

10:00

Za.

10 feb.

Repaircafé, Beesdseweg 1C

12:00-16:00

Za.

17 feb.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Vr.

23 feb.

Rijbewijskeuring (zie pagina 25)

10:00

Za.

24 feb.

80+ reisje, erwtensoep eten (zie pagina 19)

Za.

BIBLIOTHEEK / ‘HET WEESHUIS’, HERENSTRAAT 29 TE CULEMBORG
Digitale Inloop Senioren (50+) op woensdag, 14:30-16:30
Je kunt terecht met vragen over onderwerpen die betrekking hebben op werken
met de computer. Aanmelden is niet nodig.
Haak- en Breicafé op woensdag, 14:00-16:00
Samen breien of haken in het gezellige leescafé
van het Weeshuis. Neem je brei- of haakwerkje
mee en schuif gezellig aan. Voor iedereen die wil
leren breien of haken; voor beginnende en ervaren
handwerksters. Samen ideeën uitwisselen en
inspiratie opdoen. Er zullen ervaren mensen
aanwezig zijn.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

AGENDA

BEATRIXSTRAAT 20
FEBRUARI 2018

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Vr.

2 feb.

Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis

14.00-16:00

Vr.

9 feb.

Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis

14:00-16:00

Za.

10 feb.

Middag matinee met piano &fluit, Op het Plein,
gratis

13:30-15:30

Vr.
r
Vr.

16 feb.

Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis

14:00-16:00

23 feb.

Beautyochtend. Op het Plein, kosten € 2,50
Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis

14:00-16:00

Za.

24 feb.

Café ‘Nostalgia’. Op het Plein, gratis

14:00-16:00

Voor aanvullingen/wijzigingen: houd de maandflyer en affiches in de gaten!
Elke maandag
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop van 09.30 tot 12.00 uur. Info: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292.
- Inloopspreekuur Klik en Tik Leerhuis van 10.00 – 11.30 uur
Elke woensdag
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop van 09.30 tot 11.30 uur. Geen kosten:
zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
- Contactpersoon: Marthie Reverda.
- DIS Computerhulp. Vrije inloop van 10.00 tot 12.00 uur.
- Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 uur.
Elke donderdag
- Kaartspelletjes van 13.30 tot 15.30

29
DE KIJKER FEBRUARI 2018

29

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000
Maandag
09:30 –10:30
18:00 –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 mag!

Woensdag
10:00 –11:00
12:30 –17:30

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Donderdag
13:00 –17:00
13:30 –16:00
18:00 –23:00
19:15 –21:30

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

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

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

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00
Zaterdag
van 10:00 tot 12:00
Zondag
van 10:30 tot 12:00
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00
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COLOFON
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG
Secretariaat:
Post:
E-mail:
K.v.K.: ..
Bank:...
Web: .. .
Voorzitter
Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Redactie De Kijker
Distributie De Kijker
Rijbewijskeuring
Dagreizen
‘Klaartjes’-reizen
Levensverhaal
Culemborg (LVC)

Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg
sscc.secretariaat@gmail.com
64893847
NL58 RABO 0308 6178 00
www.seniorencollectiefculemborg.nl
BESTUUR
Mw. H. (Hennie) Smidt
henniesmidt@versatel.nl
Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secretariaat@gmail.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirksonidus@ziggo.nl
Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema.nl
Dhr. T. M. (Theo) Slagboom
theo.slagboom45@gmail.com
CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN
Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk
redactie.dekijker@gmail.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
virginievermeulen@hotmail.com
Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo.nl
Mw. Loes van Baaren
loesvanbaaren@gmail.com

0345 515013
0345 514879
0345 753039
06 49715550
0345 518935
0345 520664
06 48105752

0345 515001
0345 753039
0345 753039
06 39142217
0345 515001
06 44332600

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC
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Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof

Heel bankstellen in leer en stof

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen
Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip
2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper
2 x potenset - Hoofdbord met bies
van € 2075,- NU € 1650,Ook als vaste box leverbaar
van € 1290,- NU € 1050,-

WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE
EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

