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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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EEN AANDEEL IN DE BETUWE
Eind mei kreeg ‘Senioren Collectief’ een uitnodiging van de Rabobank om aanwezig te zijn bij een
feestelijke bijeenkomst om een cheque in
ontvangst te nemen. Hoe hoog het geldbedrag
was, werd niet bekend gemaakt. We zouden het op
die avond horen.
Meddy Verheul had ‘Senioren Collectief’
aangemeld bij de actie ‘Een aandeel in de Betuwe
van de Rabobank’. Dit is een initiatief van de
Rabobank. De bank stelt jaarlijks een groot geldbedrag ter beschikking aan verenigingen uit de
Betuwe die een financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. Leden van de
bank kunnen dan, via hun website, stemmen welke vereniging dat extra steuntje
verdient. Het was spannend hoe groot het bedrag zou zijn. Dinsdagavond 19 juni
gingen wij: Hennie Smidt en Hans Dirkse, naar de kantine van ‘Vriendenschaar’
waar de uitreiking van de cheques plaats zou vinden.
Wij waren zeer verbaasd dat aan ons: ‘Senioren Collectief’ een cheque ter waarde
van € 930,00 werd uitgereikt.
Het bestuur bedankt de Rabobank, maar zeker ook de leden die op ‘Senioren
Collectief’ hebben gestemd. Het is voor ons niet alleen een waardering in geld,
maar ook een stimulans om het toegekende geld te besteden aan activiteiten voor
senioren in Culemborg.
Het bestuur

SAMEN BEREIKEN WE MEER
De filmpjes van ‘SamenWel!’ zijn op tv te zien!
‘SamenWel!’ werkt samen met Omroep
Gelderland. De activiteiten krijgen aandacht op de
website, de social-mediakanalen en de radio van
Omroep Gelderland. ‘SamenWel!’ en Omroep
Gelderland streven dezelfde doelen na.
‘SamenWel!’ wil gezonder leven stimuleren door
samen te eten, te bewegen, te ontspannen. Omroep Gelderland wil mensen
verbinden én motiveren om meer te bewegen.
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80+ REISJES IN SAMENWERKING MET SSV IN DE MAAND AUGUSTUS 2018
Ook in augustus hebben we drie 80+ reisjes
georganiseerd. U kunt zich inschrijven voor één (of zo
mogelijk enkele) van de genoemde reisjes. Via een
mooie route rijden we naar het koffie/theeadres. We
hebben weer ons best gedaan om leuke
bestemmingen te vinden.
Wilt u er a.u.b. weer aan denken om bij het opgeven gelijk één of twee
contactadressen, met telefoonnummers, door te geven?
Opgeven:
Bij Riet van Hazendonk, tel. 0345-515001. Bij het eventueel inspreken van de
voicemail duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken zodat we u kunnen
terugbellen!
Er is plaats voor één rolstoelgebruiker. Deze persoon dient zelf voor een rolstoel
te zorgen en voor iemand die hem of haar begeleidt.
Indien dit mogelijk is, kunt u zich voor meerdere reisjes inschrijven.

Kosten:
€ 8,00 p.p. Hierbij zijn inbegrepen: de reiskosten, de thee/koffie en het gebak.

Thuiskomst:
tussen 17.15 en 17.45 uur.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2018 GAAN WE RICHTING OCHTEN
Vandaag blijven we min of meer in de Betuwe en rijden via mooie wegen naar het
plaatsje (dorp) Ochten. We gebruiken de thee /koffie met gebak in café-restaurant
‘De Waal’ gelegen aan de Waalbandijk met uitzicht op de Waal. We hopen op
mooi weer zodat we lekker buiten kunnen zitten!

DE KIJKER AUGUSTUS 2018

7

DONDERDAG 16 AUGUSTUS NAAR NIEUWKOOP:
RESTAURANT TIJSTERMAN

Deze dag gaan we naar de Nieuwkoopse plassen
waar nog het Groene Hart van Holland klopt; waar
men dikwijls waterdieren kan bespeuren en waar
met kleine boten vaartochtjes worden gemaakt.
De thee/koffie gebruiken we in het gezellige
restaurant Tijsterman.

DINSDAG 21 AUGUSTUS: AMERONGEN, KASTEEL AMERONGEN MET
GELEGENHEID VOOR THEE / KOFFIE IN DE KASTEELTUIN

Het Amerongse Bos is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Utrecht. Het
is een van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Sommige dennen dateren
uit het midden van de 18e eeuw. In het bos met statige lanen staan grote beuken.
‘Kasteel Amerongen’ is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de
buurt van Amerongen. Het behoort tot de top 100 van de ‘Rijksdienst voor de
Monumentenzorg' uit 1990.
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DAGTOCHT ZEELAND WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018
RONDVAART OOSTERSCHELDE EN BEZOEK TROPISCH BOS IN GOES
Via onze gebruikelijke opstaproute rijden we naar Burghsluis. Daar schepen we in
bij passagiersschip ‘MS Onrust’ in de haven van Burghsluis voor een rondvaart
over de Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland. Aan boord
ontvangst met koffie en een Zeeuwse bolus. Om 12.45 uur vertrekt de bus naar
‘Omnium sport & recreatie’ in Goes, alwaar ontvangst met een lunch in het
paviljoen van het Tropisch bos. ’s Middags is er een rondleiding met de
boswachters in het Tropisch bos. Je hoort het vrolijke gekwetter van tropische
vogels, loopt via de skywalk over de boomtoppen en ontdekt de bijzondere
verhalen van tropische bomen en planten. N.B. Degenen, die niet ver kunnen
lopen, kunnen ten tijde van de rondleiding op korte afstand de Cubaanse bar
bereiken. Daarna is het gezellig napraten met een kopje koffie/thee met een
tropische lekkernij in de Cubaanse bar van het Tropisch bos.

Rond 17.00 uur sluiten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd.
We verwachten tussen 20.00 en 20.30 uur terug te zijn in Culemborg.
N.B.: Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity
Aanmelden:

tot 15 augustus, bij voorkeur per e-mail:
yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier (op blz.
17) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
Kosten:
€ 61,00 p.p. inclusief 1x koffie met bolus, boottocht, lunch,
rondleiding tropisch bos, diner en busvervoer.
Betaling:
graag ook vóór 15 augustus
op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
(let op: EEN HALF UUR EERDER DAN U GEWEND BENT!)
O1. 08.00 : Garage Streef
O2. 08.05 : Betsy Perkweg/Roosje Vos
O3. 08.10 : Otto van Reesweg/Vianense Poort
O4. 08.15 : Lalainglaan/hoek Dreef
O5. 08.20 : Driestad (bij bushalte)
O6. 08.25 : Big Bazar Chopinplein
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CURSUS GEZOND EN VEILIG ZELFSTANDIG BLIJVEN
Deze cursus wordt gegeven door de wijkverpleegkundigen van het sociaal
wijkteam Culemborg in samenwerking met Sport Balans Culemborg. Het betreft
een cursus die gericht is op valpreventie, bewegen en ontmoeten. Wilt u graag
een goed evenwicht houden of uw evenwicht verbeteren? Weet u wat u moet
doen om vallen te voorkomen? Bent u misschien al eens (bijna) gevallen en daarna
toch wel geschrokken? Vermijdt u weleens activiteiten zoals wandelen,
boodschappen doen of op bezoek gaan? Weet u hoe u uw huis veiliger kan
maken?
Er zijn 23 bijeenkomsten, waarvan de eerste vier gratis. Daarna beslist u of u wilt
doorgaan met beweegbijeenkomsten op eigen kosten. De bijeenkomsten bestaan
uit een combinatie van uitleg en oefenen op basis van ‘Zicht op evenwicht’. De
meeste bijeenkomsten duren een uur. Er zijn een aantal bijeenkomsten van
anderhalf uur.
Start:
17 september 2018
Locatie:
Wijkcentrum ‘De Salaamander’, Heimanslaan 1
Tijd:
op de maandag van 15.00 uur tot 16.00/16.30 uur
Opgeven:
José Coes tel. 06-10050047 of
Janine van der Heiden tel. 06-10185946

HET ‘FOREVER YOUNG FESTIVAL’ IS GRATIS VOOR ALLE 65-PLUSSERS
Op woensdag 22 augustus 2018 vindt het ‘Forever Young
Festival’ plaats, het grootste en meest ludieke jaarlijks
terugkerende festival voor alle 65-plussers in Nederland
plaats op de Esplanade in Almere. Een dag vol muziek,
theater, workshops en beleving.
De entree is gratis. ‘Forever Young Festival’ is alleen toegankelijk voor mensen van 65 jaar of ouder. Als bezoeker mag
u bovendien gratis één familielid, begeleider of mantelzorger
(min. leeftijd 18 jaar) meenemen om u op deze dag te vergezellen. Samen plezier
hebben is tenslotte nóg leuker.
Toegangskaart en legitimatie verplicht
Alleen op vertoon van een officiële toegangskaart, in combinatie met een geldig
legitimatiebewijs, krijgt u toegang tot ‘Forever Young Festival’. Een toegangskaart
is persoonsgebonden en heeft een unieke code.
Kaarten zijn te bestellen via internet: https://www.foreveryoungfestival.nl/
(doorklikken op: ‘Kaartjes bestellen’ → ‘Bestel toegangskaarten’ → ‘Registreer’).
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GEZOND LEVEN
De vijf goede leefgewoontes
Waarom is het toch zo moeilijk om gezond te leven
als het effect zo groot is? Uit een recente studie van de ‘Universiteit van Harvard’
blijkt dat mensen zeker tien jaar langer leven als ze zich houden aan vijf
leefgewoonten.
Het is zo simpel:
- Niet roken,
- Een gezond BMI,
- Weinig (alcohol) drinken,
- Een beetje bewegen,
- Veel groente en fruit eten.
Dat is genoeg om meer dan tien jaar leven cadeau te krijgen. Onderzoekers van
‘Harvard’ gebruikten vragenlijsten van 123.000 mensen om erachter te komen
hoe nuttig gezond leven is. Ze waren verbijsterd toen ze ontdekten hoeveel hoger
de levensverwachting was van de mensen met een gezonde leefstijl.
Stevig wandelen
Volgens ‘Public Health England’, de Britse overheidsorganisatie, is het gezonder
voor een volwassen persoon om minimaal tien minuten per dag stevig te
wandelen dan het aanbevolen aantal van tienduizend stappen te halen.
Om volwassenen een actievere levensstijl aan te leren, raadt de
gezondheidsorganisatie aan meer te doen aan gematigd intensieve lichaamsbeweging. Een stevige wandeling maken, kan hier een onderdeel van zijn.
Eerder werd aanbevolen om elke dag minstens tienduizend stappen te zetten.
Maar dit kan ook om langzaam wandelen gaan. Door gematigd intensief te
bewegen, dus door bijvoorbeeld snel te wandelen, gaat de hartslag omhoog en
wordt de ademhaling sneller.
Zoutverlies
Met het stijgen van de temperatuur, zweet u wellicht wat meer. In tegenstelling
tot wat veel mensen denken, hoeft u daarom niet extra zout te eten. Met uw
zweet verliest u inderdaad wat zout. Maar zoveel is dat niet. Als u gewoon eet en
drinkt, dan heeft u geen extra zout nodig. Bovendien krijgen we dagelijks al veel
meer zout binnen dan we werkelijk nodig hebben. Gemiddeld krijgt men negen
gram zout per dag binnen terwijl zes gram aanbevolen is. En sommige mensen
met hartklachten hebben zelfs het advies gekregen nog minder zout te gebruiken.
Wel is het belangrijk om de hoeveelheid vocht die u verliest met zweten in uw
lichaam weer aan te vullen.
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RIJBEWIJSKEURING 75+
Info: Ton Scholtens tel. 0345-753039
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:
op de vrijdagen 10 en 24 augustus, 07 en 28 september,
19 en 26 oktober en 09 en 23 november.
LOCATIE: Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 uur
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. U dient
genoemde kosten (met pinpas) te betalen aan de arts.
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheidsverklaring kopen die u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor (contant)
€ 37,00 te betalen.
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 voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,00) en een
betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts.

-------------------------------------------------------------------------------------DAGTOCHT ZEELAND WOENSDAG 29 AUGUSTUS, ZIE BLZ. 11
Naam:

tel.nr.

nr. opstap- rolstoel/
plaats
rollator

Dieet

1:
2:
3:
4:
Adres van persoon nr. 1:
Opmerkingen/ bijzonderheden:
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WOORDZOEKER
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o AAP
o AARDE
o AQUARIUS
o ARIES
o ASTER
o ASTRONOMIE
o AUGUSTUS
o AURA
o CANCER
o CAPRICORNUS
o CURSUS
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o GALA
o GEMINI
o GRAUW
o GRUW
o HOROSCOOP
o IRIS
o LAPSUS
o LEO
o LEEUW
o LELIE
o LIBRA
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o MAAGD
o MISSER
o OOGST
o PAARD
o PISCES
o RAM
o RUST
o SAGITTARIUS
o SCORPIUS
o SCHORPIOEN
o STIER

S
A
R
S
G
R
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U
A
A
R
D
E

P
R
D
T
H
O
R
O
S
C
O
O
P
N
W

o TAURUS
o TUMULT
o VAREN
o VIRGO
o VISSEN
o WATERMAN
o WEEGSCHAAL
o WREED

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.
Oplossing puzzel julinummer: NAAR IEMANDS PIJPEN DANSEN
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RIJKSOVERHEID OVER ZORG EN ONDERSTEUNING THUIS
nieuwsbericht 01-06-2018
De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost
vanaf 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%.
Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning
betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende
soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.
Stapeling zorgkosten voorkomen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op
of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van
zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet
neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en
ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te
maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de
vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden. Eerder dit jaar werd al het
percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen
bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten
om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het
kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te
maximeren op € 250,00 per jaar.
Abonnementstarief
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die
gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van € 17,50 per vier
weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief
is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen
bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor
huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de
uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger, voorkomt bureaucratie en
administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder
fouten.
Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg
Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van
het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in
verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te
betalen.
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SFEERVOLLE PRESENTATIE LEVENSVERHALEN IN SALAAMANDER
‘Levensverhaal Culemborg’ 2018 zit erop. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in
wijkcentrum ‘De Salaamander' zijn 9 juni de opgetekende levensverhalen
gepresenteerd. Negen vrijwilligers hebben aandachtig geluisterd naar ‘hun’
vertellers. Het eindresultaat is een fraai gedrukt en opgemaakt boek. Wethouder
Collin van Stolwijk reikte het eerste exemplaar uit aan een trotse verteller.
Het initiatief voor deze middag
komt van ‘Levensverhaal Culemborg’. In 2014 zag dit initiatief het
levenslicht onder de vleugels van
ElkWelzijn. Twee jaar later stopte
deze vrijwilligersorganisatie met
de organisatie van het verhalenproject. De vrijwilligers die hier
inmiddels deel van uitmaakten,
waren echter zo enthousiast dat
zij, ondersteund door sponsoren,
het initiatief voortzetten onder de paraplu van het ‘Senioren Collectief; met groot
succes, zo blijkt ook deze middag. De vertellers zijn duidelijk trots op hun verhalen.
De middag wordt aan elkaar gepraat door een van de initiatiefneemsters, Loes van
Baaren. Met verve presenteert zij steeds een nieuw koppel, bestaande uit
verteller en schrijver. Ieder duo krijgt de tijd elkaar toe te spreken. Het is duidelijk
te merken dat het delen van levensverhalen verbindt. Alle duo’s zijn zichtbaar naar
elkaar toe gegroeid en ontzettend blij met hun resultaat.
Ook het publiek leert de vertellers beter kennen. Een van hen laat zelfs zien hoe
sportief zij nog is tijdens een tango-optreden. Het publiek wordt hierbij eveneens
uitgenodigd haar danskunsten te vertonen. Behalve dans wordt er bovendien nog
live gezongen door Culemborgse zangeres Mieke.
Na de presentatie van alle verhalen wordt nog nagepraat onder genot van een
drankje. In september begint een nieuwe lichting aan het optekenen van
levensverhalen. Schrijftalenten én fantastische vertellers mogen zich nog steeds
aanmelden.
Meer informatie over ‘Levensverhaal Culemborg’ is terug te vinden
via http://levensverhaalculemborg.jouwweb.nl/
Email: projectlevensverhaalculemborg@gmail.com
Of bij Els van Heijst: tel. 06-27311395
Amber Kampstra (foto: Ton Stad)
DE KIJKER AUGUSTUS 2018

23

UIT HET LEVEN GEGREPEN …!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
‘MAG ER NU HELEMAAL NIETS MEER’?
Wat gebeurt er toch veel in een maand tijd. Keuzes
maken voor dit artikeltje is soms heel moeilijk. Maar één
ding blijft terugkomen en dat niet alleen in een bepaalde
maand. Zeker als je met verschillende mensen om de
tafel zit en gezellig zit te eten en te kletsen. Het gesprek
komt dan vaak op gezond eten en wat goed voor de
mens is. Wat is gezond en wat moet je vooral mijden.
Soms vraag je jezelf weleens af: ‘Mag ik dan niets meer eten wat ik sowieso lekker
vind?’ Als je boven de 65 jaar bent, dan heb je al heel wat adviezen voorbij zien
komen. Zo moet je vooral geen spinazie eten en een paar jaar later is het weer
heel gezond. Zo gaat het ook met wijn. De ene keer is het heel goed om voor het
slapen gaan een glaasje wijn te drinken, de andere keer moet je vooral geen
alcohol of wijn drinken, want dat is slecht. Allerlei verschillende vormen van
ziekten kunnen dan ontstaan. Van de week had ik een etentje en ook weer kwam
dit onderwerp aan de orde. Wat is gezond en wat is slecht.
Mijn gesprekspartner merkte toen het volgende op: ‘Vroeger hadden we het thuis
arm. We hadden een groot gezin en er moest elke dag eten op tafel komen. Eén
keer per week hadden we een klein stukje vlees. Het grootste stuk ging naar vader,
want hij had er hard voor gewerkt. Nu heb ik het goed en kan al het eten kopen
wat ik wil. Nu zou ik, wat ik lekker vind en waar ik van geniet, moeten laten staan
omdat het niet altijd gezond zou zijn. Ik heb besloten om er niet te veel aandacht
aan te besteden en te eten wat ik lekker vind en ervan te genieten’.
In ‘Blikvanger’ uit Max magazine las ik later een artikel over het effect van allerlei
voedingsmiddelen. Ik dacht toen weer aan ons gesprek. De aanhef van dit artikel
was: ‘mag er nu helemaal niets meer?’ Het artikel werd afgesloten met: U bepaalt
zelf wat en hoeveel u wilt eten of drinken. Geniet van het leven en doe dat op de
manier die u het beste bij uzelf vindt passen. In deze uitspraken kon ik mij geheel
vinden. Ik zou er echter nog aan toe willen voegen: ‘niet te veel en ook passend bij
de lichamelijke conditie’.
Voor later: Eet smakelijk!
HS
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AGENDA

SSCC
AUGUSTUS 2018

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Zat.

04 aug. Wandelen vanaf De Raaf nr.2 (0345 513840)

Za.

04 aug. Stadswandeling vanaf Weeshuisplein

11:00

Zo.

05 aug. Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem

14:30

Do.

08 aug. 80+ reisje, zie pag. 07

Vr.

10 aug. Rijbewijskeuring, zie pag. 17

10:00

Zo.

‘Sail Jazzband’, in Muziektent in de Plantage
12 aug. Rondleiding Natuur en Historie , Werk aan het
Spoel. Vanaf ’Caatje aan de Lek’ (kosten € 3,00)

14:00
14:00

Di.

16 aug. 80+ reisje, zie pag. 9

Za.

18 aug. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840)

Di.

21 aug. 80+ reisje, zie blz. pag. 09

Vr.

24 aug. Rijbewijskeuring, zie pag. 17

10:00

Za.

25 aug. Ouderenfestival Conny Vink en Dick de Witte

14:00

Wo

29 aug. Dagreis naar Zeeland, zie pag. 11

10:00

GELDERLAND HELPT
Heb je een vraag of aanbod? Ben je
bijvoorbeeld op zoek naar pannen voor je
kookclub? Naar gereedschap voor je
buurttuin? Heb je hulp nodig bij je activiteit, of zoek je een trainer voor je
sportgroepje? Of wil je je creaties van de hobbyclub weggeven? Iets vragen of juist
geven, het kan van alles zijn. Denk dan eens aan ‘Gelderland Helpt’ van Omroep
Gelderland. Zij maken je oproep bekend. Kijk op: www.gelderlandhelpt.nl
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AGENDA

BEATRIXSTRAAT 20
AUGUSTUS 2018

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Vr. 03 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis

14:00-16:00

Vr. 10 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis
Wijkbingo: inloop vanaf 19.00 uur,
Di. 14 aug.
boekjes vanaf € 10,00
Vr. 17 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis

14:00-16:00

Vr. 24 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis
Do. 30 aug. IJsmiddag, prijs voor gasten € 1,50

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

Vr. 31 aug. Beautyochtend, kosten € 2,50

10:00-12:00

Vr. 31 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis

14:00-16:00

19.0014:00-16:00

Elke maandag
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09.30 tot 12.00 uur
Info: Gerrie Voorhorst, tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk tel. 0345-513292
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
- Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 uur
Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven.
Voor aanvullingen/wijzigingen: houd de maandflyer en affiches in de gaten!

VOLKSUNIVERSITEIT: INFORMATIE TAALCURSUSSEN IN HET WEESHUIS
Op woensdag 19 september is er een inloopavond over taalcursussen. Je kunt dan
kennismaken met een aantal docenten en informatie krijgen over de verschillende
niveaus waarop de lessen worden aangeboden.
Wil je toch alvast inschrijven maar weet je niet zeker wat je instapniveau is? Dan
kunnen zij dat altijd na overleg wijzigen.
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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
Woensdag
10:00 – 11:00
12:30 – 17:30
Donderdag
13:00 – 17:00
13:30 – 16:00
18:00 – 23:00
13:30 – 16:30
19:15 – 21:30
Vrijdag
09:30 – 11:30
09:00 – 09:45
10:00 – 12:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud van Nunen
Sjoelen
Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Klaverjassen
Koersbal
Brei- en haakclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING (thee/koffie voor € 0,75 / € 1,00)
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00
Zaterdag
van 10:00 tot 12:00
Zondag
van 10:30 tot 12:00

IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29
- Brei- en haakcafé : op de woensdagen 14:00-16:00
- Tablet café: op de woensdagen van de oneven weken
09:00-11:30
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2
Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘: op maandag 11:00-11:30

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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