Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Februari 2019

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 SSCC EN 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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Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl
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10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

VAN HET BESTUUR
Voor u ligt alweer het eerste exemplaar van ‘De Kijker’ van 2019. Er zullen er dit
jaar nog negen volgen. Wij kunnen u deze weer gratis aanbieden omdat veel
ondernemers en organisaties hebben toegezegd een advertentie te willen
plaatsen. Hierdoor kunnen wij zorgen dat u wordt voorzien van interessante
informatie. Wij raden u aan de advertenties goed na te kijken en in overweging te
nemen om bij hen als klant langs te gaan.
Door de bijdragen van ‘De vrienden van Senioren Collectief’, hebben wij dit jaar
onze vrijwilligers een nieuwjaarsbijeenkomst kunnen aanbieden. Tijdens deze
gelegenheid stelde de voorzitter dat de vrijwilligers zich niet alleen inzetten om
bepaalde activiteiten te doen en te regelen maar dat zij als het ware de stichting
‘dragen’ en op die manier de ambassadeurs van de Stichting zijn. Door hun
enthousiasme en gedrevenheid zijn zij onontbeerlijk voor een organisatie als deze,
waar het motto geldt: VOOR EN DOOR SENIOREN VAN CULEMBORG.
Wij danken de vrijwilligers voor hun inzet en
belangeloze medewerking en wensen hen en ook u als
lezer: ONLY GOOD DAYS in 2019.

NIEUW BESTUURSLID
Ik ben Rob Doornebal, 71 jaar, getrouwd, twee kinderen met
vijf kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik het grootste
deel gewerkt bij een internationale wetenschappelijke
uitgeverij.
Na mijn pensionering in 2006 ben ik in het bestuur van
SeniorWeb West-Betuwe gekomen, waar we o.a. les gaven
aan 50+'ers in windows, tablets en fotobewerking.
Helaas is SeniorWeb West-Betuwe in 2017 ter ziele gegaan
omdat er weinig senioren meer waren te vinden die de
cursussen nog wilden volgen.
In 2006 ben ik ook als vrijwilliger bij de Zonnebloem gekomen, waar ik in 2017
penningmeester werd. Gezien mijn vrijwilligerswerk heb ik veel met ouderen te
maken gehad, vandaar mijn interesse in Stichting Senioren Collectief Culemborg,
waar ik sinds oktober in het bestuur zit.
DE KIJKER FEBRUARI 2019
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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

Bartje

(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').
Sla uw slag!
Nieuw: de ‘bied-kast’; de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel.

Koffiecorner

65+ gratis

Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.

80+ reisjes
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december).
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker.

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.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje,
medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist).

NIEUWS VAN HET REDACTIEFRONT
Even voorstellen …

Mijn naam is Lijda de Meijer en ik woon sinds 1992,
samen met mijn man en twee dochters, in Culemborg.
Ik ben opgegroeid onder de rook van Utrecht maar
omdat er veel familie in Culemborg woonde, was ik ook
vaak in Culemborg te vinden.
Sinds 2010 heb ik onderzoek gedaan naar het leven van
mijn grootouders en tijdens dit onderzoek leerde ik
veel van de Culemborgse samenleving over de periode
voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Van dit
onderzoek heb ik een boek uitgebracht dat ik zelf heb
vormgegeven en onder eigen beheer heb uitgegeven.
In juni 2018 benaderde de voorzitter Hennie Smidt mij met de vraag of ik, als
opvolger van Gerda Keizer, Riet van Hazendonk zou willen ondersteunen bij haar
werk voor De Kijker. Sinds de zomermaanden ben ik dus betrokken bij het
samenstellen en vormgeven van De Kijker.
Daarnaast ben ik als coördinator betrokken bij het project ‘Levensverhaal
Culemborg’, ook een onderdeel van het Senioren Collectief. Momenteel zijn er
maar liefst twaalf schrijvers bezig om het leven van evenzoveel oudere
Culemborgers in kaart te brengen. Mocht u meer over dit project willen weten,
verwijs ik u graag naar onze website: www.levensverhaalculemborg.nl.

TOP THEATER FRANSCHE SCHOOL
FILM: ‘DE WILDE STAD’ OP MAANDAG 11 FEBRUARI
Van de makers van de natuurfilms ‘De nieuwe Wildernis’ en
‘Holland: Natuur in de Delta’ is er nu ‘De Wilde Stad’. Een
stadse film die de dynamiek van de natuur in een stedelijke
omgeving laat zien met verassende plotwendingen.
Bergketens van glas en beton, industriële savannes en
kilometers rioolbuizen. De stad verdringt of vervangt niet
de natuur, het is natuur.
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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

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd
06-01-141 12:23

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!

UIT HET LEVEN GEGREPEN …!

een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Het is een vroege zondagmorgen. Het belooft een heerlijke dag te worden en ik ga
te voet op weg om bij familie koffie te gaan drinken. Ik moet door de ‘Vier Dreven’.
Als ik daar aankom, is de ‘Volenkampen’ nog gehuld in een lichte nevel en ligt er
dauw op het gras. Op het lange smalle wandelpad, met aan beide kanten de hoge
bomen, zie ik in de verte een silhouet van een man met naast hem zijn hond. Dit
plaatje was zo bijzonder, de stilte van de omgeving, de sereniteit van het moment,
de verbondenheid van mens en dier. Mijn gedachten gaan op de loop. Zou die man
alleen zijn en zijn hond zijn trouwe metgezel of zou hij thuis iemand hebben die op
hem wacht? Later kwam ik nog meer mensen tegen, die alleen waren en hun hond
aan het uitlaten waren. Alleen, maar wel met z´n tweeën, twee maatjes. Een
trouwe levenspartner die jou niet alleen tot troost kan zijn, maar ook een
huisgenoot, die afhankelijk van je is, waar je voor moet zorgen.
Ben je depressief of verdrietig dan kan
hij je met die mooie trouwe ogen tot
steun zijn. Als je thuiskomt is hij er om
je te verwelkomen, kwispelend en
springend laat hij zien dat hij blij is dat
je er weer bent.
Mijn gedachten worden fantasieën. Wat zou het mooi zijn als mensen die zich
eenzaam voelen allemaal een hond of een poes zouden kunnen hebben. Een
huisdier waar je lief en leed mee kan delen. Veel mensen, die alleen zijn of de 65
zijn gepasseerd, vinden het problematisch om z´n trouwe viervoeter aan te
schaffen. Je moet er dag en nacht voor ze zijn, er dagelijks voor zorgen en mee
uitgaan. Dit kan niet altijd als je alleen woont. Misschien is een hondencrèche of
‘thuiszorg voor viervoeters’ een idee ? Voor ingeval je ziek bent of enige dagen niet
voor hem kan zorgen. Een tijdelijke opvang zou geweldig zijn! Misschien zouden
WMO-gelden beschikbaar kunnen worden gesteld voor hen die extreem eenzaam
zijn. De kosten van een opvang en dierenarts kan menigeen niet zelf betalen. Zij,
die alleen zijn en zich eenzaam voelen, kunnen mijns inziens hier heel erg mee
worden geholpen. Het zijn maar hersenspinsels van mij, die in mij opkwamen op
die mooie vroege zondagochtend al wandelend door de ‘Vier Dreven’ op weg naar
de koffie.
H.S.
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PARTYCENTRUM

KAASSHOP

DE LANTAARN

CULEMBORG

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

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

‘

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

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

10% KORTING

(bij een reservering)

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

www.partycentrumdelantaarn.nl

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

HALVE DAGTOCHT MUSEUM ‘BARON VAN BRAKELL’ EN
STAMPOTTENBUFFET OP WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019

Via onze gebruikelijke opstaproute (let wel: in de middag deze keer!) vertrekken
we naar Ommeren. In het streekmuseum ‘Baron van Brakell’ worden we om
ca. 15.00 u. ontvangen met koffie/thee en gesorteerd gebak.
Dit museum is gevestigd op het landgoed ‘Den Eng’ in Ommeren en heeft als
doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe. Dit gebeurt
aan de hand van een drietal thema’s: 1) Wonen en werken in de Betuwe, 2)
Streekgeschiedenis en 3) Boerenwagens uit het Rivierengebied.
Het museum is ontstaan uit een samengaan van het Heemkundigmuseum
Ommeren, de Historische Kring Kesteren en Omgeving & Arend Datema Instituut
en het Boerenwagenmuseum Buren.
Om ca. 17.00 uur vertrekken we uit Ommeren en gaan we in de sfeervolle
‘Herberg De Engel’ in Dodewaard genieten van een heerlijk stamppottenbuffet
waarbij er keuze is uit drie soorten stamppot. De drankjes aldaar zijn voor eigen
rekening. Tussen 19.30 en 20.00 u. arriveert u weer bij uw opstapplaats van
’s middags.
Aanmelden: tot 17 februari, bij voorkeur per e-mail:
yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier(pag. 21)
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
Kosten:
€ 35,00 p.p. inclusief 1x koffie/thee en gebak, entree museum
‘Baron van Brakell’, stamppottenbuffet en busvervoer.
Betaling:
graag ook vóór 17 februari op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.
Let wel:
bij annulering vanaf 24 februari is geen geldrestitutie mogelijk!
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1. 14.00: Garage Streef
O 2. 14.05: Betsy Perkweg/Roosje Vos
O 3. 14.10: Otto van Rees/Vianense Poort
O 4. 14.15: Lalainglaan/hoek Dreef
O 5.. 14.20: Driestad (bij bushalte)
O 6. 14.35: Big Bazar Chopinplein
DE KIJKER FEBRUARI 2019
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Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij
(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel
www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Wij kennen uw
auto door en door:
vertrouwd bij het
juiste adres.

Welkom

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

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293
www.visscher.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

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

‘BOEKBEZOEK’ VOOR SENIOREN IN CULEMBORG
Voor wie?
Houdt u van lezen en bent u veel alleen thuis? Zou u het
fijn vinden om regelmatig contact te hebben met
iemand, die ook van lezen houdt? Dan is ‘BoekBezoek’
iets voor u! Want hetzelfde boek lezen en hierover met
elkaar in gesprek gaan is een goede manier om deze interesse te delen.
Hoe werkt ‘BoekBezoek’?
U wordt voor 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. We houden bij de
overeenkomst tussen u en de vrijwilliger vooral rekening met gelijke interesses,
met name in boekenvoorkeur. Onderwerp van gesprek tijdens de huisbezoeken is
uw gedeelde passie: het boek! Samen spreekt u af hoe vaak de bezoeken zullen
plaatsvinden. Gedurende de tijd dat u verbonden bent aan ‘BoekBezoek’ krijgt u
een gratis abonnement van de Bibliotheek! ‘BoekBezoek’ kunt u beschouwen als
een leesclub, maar dan met z’n tweeën! Tweemaal per jaar organiseren wij een
gezellige bijeenkomst voor alle deelnemers van ‘BoekBezoek’.
Interesse?
Wilt u deelnemen of ontvangt u graag meer informatie? Of heeft u interesse om
vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met: Lucia van Dam tel. 0345 515227
of e-mail: lvandam@elkwelzijn.nl

NIEUW INITIATIEF: BEWEEGPROGRAMMA
Op 1 november 2018 is een mooi nieuw initiatief van start gegaan. Sibke, een
wekelijks kosteloos beweegprogramma, waarbij ouderen uit Culemborg samen
met kinderen van de kinderopvang SKPC onder begeleiding spelenderwijs
bewegen.
Samen met Wethouder Buwalda is een groep ouderen aan de slag gegaan. Het
project is mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente voor ‘Culemborg
gezond en in beweging’. Het is met name voor ouderen die zich wat eenzamer
voelen, minder tot bewegen komen en zin hebben om op een ongedwongen
manier toch weer wat meer buiten te komen.
De eerste keren heeft een aantal ouderen samen met de kinderen met plezier
buiten geoefend.
Wanneer: elke donderdag om 14.00 uur.
Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij
Claudia Hartman (SKPC) tel. 06 45264368 of per email: hartman@skpc.nl.
DE KIJKER FEBRUARI 2019
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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
AIRCO service
24 uur service

Voor senioren en mensen met een beperking.
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen?
Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en
gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.
Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag:
Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening,
tuin- & klusservicediensten en meer.
Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst!
Werkzaam in Culemborg en omgeving.

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com
of bel 0345 - 77 88 52

NIEUWE RUBRIEK: MET PENSIOEN EN TOEN……..
Veel mensen vullen hun dagen na het pensioen heel anders in dan daarvoor.
Een lezer van De Kijker schrijft: “het lijkt me leuk om te lezen hoe andere mensen
dat zijn gaan invullen”.
Verhalen over bijvoorbeeld:
* de ontdekte talenten waarvan je niet vermoedde dat je die in je had,
* over iets wat je gemaakt hebt,
* het schrijven over iets leuks wat je (samen of alleen) hebt ondernomen.
Het brengt de lezers weer op ideeën hoe om te gaan met deze nieuwe levensfase.
Hieronder een eerste artikel. Mocht u als lezer dit ook een leuk idee vinden laat
het ons dan weten.

MET PENSIOEN EN TOEN…………
door Renate Hidden

Door een boek over dichtkunst van Gerrit Komrij werd mijn man begeesterd en
verdiepte hij zich in vele verzen van diverse dichters, van ‘Achterberg’ tot ‘Van de
Woestijne’. Zijn eigen zienswijze op deze werken en op de schoonheid van de
Nederlandse taal leidde tot zijn ‘Hernieuwde gedichten’.
Mijn hobby is schilderen en daarom vroeg hij mij om zijn gedichten van illustraties
te voorzien: ‘Misschien kunnen we er dan samen een boekje van maken’.
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet je goed inleven want wat ik bij
een gedicht maakte was vaak iets heel anders dan wat de dichter voor ogen had.
We ontdekten dat de beste werkwijze was: eerst een schetsje maken en pas na
uitvoerig overleg aan de slag te gaan.
Aquarel is een techniek waarbij je laagje voor laagje de verf
aanbrengt. Langzaam groeit de illustratie onder je handen
(hier wat meer… daar wat donkerder... dat is iets te veel…).
Het moest vaak weer helemaal over, net zolang totdat we
er allebei echt tevreden over waren.
Maar… dan heb je nog geen boek! Dat is pas echt een heel
project. Over alles moet je nadenken: titel, formaat,
lettertype, bladindeling, plaats van de illustraties,
papiersoort, de drukkerij kiezen, proefdruk, omslag enz.
Enfin, na vele aanpassingen was het daar, ons eigen boek,
we zijn er heel trots op. Uitgegeven in eigen beheer.
En wat het helemaal zo leuk maakt: in de boekwinkels van
Culemborg kunt u het boekje ook bekijken.
DE KIJKER FEBRUARI 2019
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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

80+ REISJES IN 2019
In samenwerking met SSC (Senioren Collectief
Culemborg) organiseren we in de zomermaanden juli
en augustus wekelijks kleine uit- en thuis reisjes. Sinds
verleden jaar doen we dat ook, in de overige
maanden, eens in de maand op de zaterdag.
Een belangrijk onderdeel van deze reisjes is het, al rijdend, genieten van de route
en het uitzicht. Daar de natuur in de maanden november tot en met maart nog
niet echt om van te genieten is zoeken we het dichter bij huis. Zo gingen we in
januari van dit jaar in Tricht stamppotten eten en plannen we in februari en maart
de hieronder genoemde activiteiten. Vanwege de per 1 januari aangepaste prijzen
van consumpties worden de reisjes met 1 euro verhoogd. In plaats van 8 euro dus
9 euro per persoon.

ZATERDAG 23 FEBRUARI

ERWTENSOEP-LUNCH IN CULEMBORG BIJ EEN
GASTVROUW IN DE GANDHI
Kosten: € 9,00 p.p.
Hierbij zijn inbegrepen het halen en brengen, een
drankje, ‘aangeklede’ erwtensoep plus een toetje.
Opgeven: bij Elly Corton, tel. 0345 515498
(bij voorkeur ’s avonds).
Vertrek en thuiskomst: u wordt opgehaald tussen
12.00 en 12.30 u. en thuis gebracht rond 15.00 u.

ZATERDAG 16 MAART

BINGO IN CULEMBORG IN ‘DE KAKELHOF’
Vandaag heel iets anders. We gaan er een gezellige
middag van maken met BINGO (met prijsjes!) en
koffie/thee met gebak.
Kosten: € 9,00 p.p.
Hierbij zijn inbegrepen het halen en brengen, het BINGO spelen, en de koffie/thee
met gebak en een frisdrankje.
Opgeven: bij Riet van Hazendonk, tel. 0345 515001
Vertrek en thuiskomst: u wordt opgehaald tussen 13.00 en 13.30 u. en weer thuis
gebracht tussen 16.00 en 16.30 u.
DE KIJKER FEBRUARI 2019
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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!
ELK 17008 Advertentie ANBO.indd 1

07-12-2017 13:41
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PAUK
PIANO
ROMMELPOT
SAXOFOON
SPINET
TOETS
TROMBONE
TROMPET
TUBA
VINA
XYLOFOON

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 spreekwoord.

De oplossing uit het december 2018 / januarinummer2019 is:
SCHOENLAPPER BLIJF BIJ JE LEEST.
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Alle
topmerken
in huys.

Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

\

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

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

Langer vitaal blijven door Tai Chi!

Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf!
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl

06-49648043

www.nenchi.nl

RIJBEWIJSKEURING 75+

info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 08 en 22 februari,
08 en 22 maart en 12 en 26 april 2019.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING (LET OP: GEWIJZIGDE PROCEDURE)
u kunt deze, op genoemde dagen, (tegen contante betaling) kopen in het Rode
Kruis gebouw. Deze invullen en opsturen naar het CBR. Pas na behandeling door
het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden
afgesproken en uitgevoerd.
AANVRAGEN: na het ontvangen van de brief van het CBR zelf tijdig een afspraak
maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071 5728434.
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ en
leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) zijn € 22,50 en voor niet-leden €
27,50 en dient u te betalen aan de arts (pinbetaling).
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- een flesje met uw eigen urine,
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw
eigen apotheek),
- de bril die u draagt tijdens het autorijden,
- uw rijbewijs,
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas,
- contant geld voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,00) en een
betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts.
aanmeldformulier halve dagtocht op woensdag 27-02-2019 (zie pag. 11)

Naam
1:

tel.nr.

nr. opstap- rolstoel/
plaats
rollator

dieet

2:
3:
4:
Adres van persoon nr. 1:
Opmerkingen/ bijzonderheden
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Individuele fysiotherapie:

• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren

U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn.
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat
doen en steeds minder mensen gaat zien.
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na afloop een kopje thee. Voor
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website.
Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

CURSUS FOTOBOEK MAKEN VOOR SENIOREN
De bibliotheek (Herenstraat 29) start met een cursus
van 5 lessen voor senioren (50+) om te leren omgaan
met het gratis fotoboekprogramma Albelli. U krijgt praktische tips over het
opmaken van uw fotoboek en het schrijven van teksten bij uw foto’s. Enige
computervaardigheid is vereist!
Extra informatie: u leert het fotoboekprogramma te downloaden en installeren,
foto’s over te zetten van camera naar PC / laptop, fotoboek vullen en opmaken en
foto’s bewerken. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. De kosten zijn € 45,00
inclusief cursusboek en een kopje koffie/thee. Er zijn computers beschikbaar, maar
bij voorkeur neemt u uw eigen laptop mee.
Start: op dinsdag 12 februari. Overige data: 19 en 26 februari, 05 en 12 maart.
Tijd: van 13.30 tot 15.30 u.
Aanmelden: telefonisch 0344 639940 of aan de balie of via de website van de
bibliotheek (www.bibliotheekrivierenland.nl, onder het kopje agenda).

OMA MAAIKE VERTELT OVER VROEGER

Familieprogramma van het weeshuismuseum
Het Elisabeth Weeshuis Museum organiseert elke eerste
zondag van de maand een speciaal programma voor kleuters.
Ouders of grootouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar kunnen dan
deelnemen aan de speciale rondleiding. De eerstvolgende gelegenheid is op
zondag 3 februari om 14.00 u.
Met kinderen vanaf zes jaar is het leuk om naar een museum te gaan. Ze kunnen al
een beetje lezen en schrijven en met een puzzel- of doe-boekje heerlijk op
ontdekkingstocht. Maar met kleuters het museum bezoeken doen nog niet veel
jonge ouders: bang dat je op de vingers getikt wordt door een suppoost omdat ze
ergens aanzitten waar ze niet mogen aankomen, dat ze gaan rennen en gillen en je
er uiteindelijk zelf ook niets aan hebt. Logisch, want veel Nederlandse musea zijn
inderdaad (nog) niet ingericht op een bezoek met de allerkleinsten. Het Elisabeth
Weeshuis Museum is dat wel. Het is nu tijd voor de introductie van een nieuwe
bewoonster: Oma Maaike. Ontdek samen met oma Maaike het Elisabeth
Weeshuis! Waar speelden de kinderen vroeger mee, wat werd er gegeten en
waarom moet je op de slaapzaal zo zachtjes doen?
Het programma is gratis. Deelnemers betalen alleen museumentree (met
museumkaart gratis).
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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

OPROEP VAN EEN LEZER
SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES

In het november/december 2018 nummer van ‘De Kijker’ las ik, naast de vele
nuttige en zinnige informatie voor de senioren in Culemborg, een tweetal
berichtjes die mij bijzonder raakten.
In de eerste plaats was er het nieuwtje dat er 70, ja lees dat nog maar eens ,
ZEVENTIG vrijwilligers bezig zijn om ‘De Kijker’ te produceren en rond te brengen.
Zeventig mensen, die meedenken en hun vrije tijd geven om de senioren van
Culemborg adequate informatie en een beetje plezier en ontspanning te geven.
Plotseling herinnerde ik mij een voorval van lang geleden: rond 10.00 uur ’s avonds
draai ik de buitendeur op het nachtslot. De volgende ochtend zie ik op de deurmat
niet alleen mijn ochtendblad maar ook een exemplaar van ‘De Kijker’. Heeft een
vrijwilliger(ster) dus na tienen nog in de bus gedaan.
Het tweede berichtje dat mij diep raakte en ik met enige schaamte tot mij nam,
was het beschaafde, lees ietwat bedeesde, verzoek om financiële steun. Geloof
mij: regelmatig heb ik in het verleden deze zin gelezen en heb mij telkens
voorgenomen om er ‘iets’ mee te doen. Met enige schaamte moet ik hierbij
bekennen, dat ik mijn voornemen nimmer heb omgezet in daden. En ik durf de
stelling aan, dat onder de 1500 lezers van ‘De Kijker’ er velen zullen zijn, die
hetzelfde voornemen ook nooit hebben uitgevoerd.
Dit moet nu eens anders: er zijn 1500 lezers van ‘De Kijker’. Daarbij zijn (erg) arme
en (erg) rijke. Maar alle 1500 lezers kunnen echt wel weinig of veel missen om de
senioren van Culemborg enig plezier te bezorgen.
Wanneer alle 1500 lezers van ‘De Kijker’ nu eens gemiddeld € 10,00 zouden
overmaken, dan zou de Stichting ineens een beetje armslag krijgen om nog meer
leuke dingen te doen.
Dus nu allemaal direct meedoen. Niet uitstellen maar DOE HET NU en maak een
bedrag(je) over op rekening nr. NL 58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC
U toont hiermee uw erkentelijkheid en dankbaarheid voor de ruim ZEVENTIG
vrijwilligers.
In het volgend nummer van ‘De Kijker’ zal het resultaat van deze oproep bekend
gemaakt worden. Zullen we mikken op € 5.000,00?
Richte Lommert
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Verrassend veel
meer dan wonen!
“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis.
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandelcentra
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder
een beroep te doen op mijn kinderen!”
Zorgcentra De Betuwe is een moderne
zorgorganisatie in het rivierengebied met
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
- Wonen met zorg (met én zonder indicatie)
op 9 verschillende locaties
- Behandeling en therapie gespecialiseerd
in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
- Behandeling in groepsverband in
de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

Werkgebied
Regio Rivierenland:
Culemborg, Ochten, Maurik,
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.
Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl

www.zorgcentradebetuwe.nl | Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:
Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding
heel veel gratis advies!
En nog veel meer
De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE HOUTWEG 4A 4104 AB CULEMBORG
TEL: 0345 - 510 734 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

AGENDA
DATUM

FEBRUARI 2019

SSCC

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Vr.

25 jan. Senioren Event, zie pag. 09 van de vorige De Kijker

14:30-17:30

Za.

02 feb. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Za.

02 feb. Rondleiding in het Oude Stadhuis

14:00-15:00

Zo.

03 feb. Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem

14:30

Zo.

03 feb.

Vr.

08 feb. Rijbewijskeuring (zie pag. 21)

Ma.

11 feb.

Do.

14 feb. Aanschuif eettafel, in de ‘Salaamander’

17:30

Zat.

16 feb. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Vr.

22 feb. Rijbewijskeuring (zie pag. 21)

10:00

Zat.

23 feb. 80+ reisje: erwtensoep-lunch (zie pag. 17)

Do.

28 feb. Aanschuif eettafel in de ‘Salaamander’

Wo.

27 feb. Halve dagtocht. (zie pag. 11)

Familieprogramma in weeshuismuseum
(zie pag. 23)

TOP voorstelling Theater De Fransche School
Film De Wilde Stad (zie pag.07)

14:00
10:00
14:00

17:30

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

4ma,a5ltij0d
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

AGENDA

BEATRIXSTRAAT 20
FEBRUARI 2019

De hele maand februari is er een grote verbouwing op het plein, bezoekers
kunnen hiervan hinder ondervinden.
Om deze reden is er ook geen maandkalender verstrekt. Wij adviseren u om de
maandflyer en affiches in de gaten te houden!
ELKE MAANDAG
- Brei- en Haakcafé
Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u.
Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292
ELKE WOENSDAG
- Schilder- en Tekenclub
van 09.30 tot 11.30 u. Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen
meebrengen.
Info.: Marthie Reverda
- Klassiek uurtje.
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u.
- DIS
Voor alle vragen en/of problemen van
computer en tablet.
vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u.
WOENSDAG ONEVEN WEKEN
- Koor ‘De vrolijke noten’
Van: 14.00 u. tot 16.00 u.
ELKE VRIJDAG
- Muziek- en spelmiddag
Van 14.00 u. tot 16.00 u.
Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven.
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ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ IN BONVIE
contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000

Activiteit
Boetseer club
Biljart club
‘De Ontmoeting’
Meditatie club
Bingo

Scrabble club
Klaverjas club
Biljart club ‘Bon Vie’

30

14:00-16:00
18:00-22:30

Mw. Meuleman: 06 615286782
Martin Knoest: 06 10171143

19:00-21:30
1x per maand

Irma Lodder: 06 21624009
Anneke Langras: 06 25182939

14:00-16:00
20:00-22:00
19:00-22:00

Marianne Lapien: 06 37228779
Anniecke v. Delft: 06 16808333
Fred Jägers: 06 20329229

Woensdag

Spelletjesmiddag
Mahjong club

Bon Fit 55 plus
Brei club
Lees club
Aanschuiftafel:
gezellig
eten
elkaar
Koffie inloop

Informatie / aanmelden

Dinsdag

Sjoel club
Zangkoor ‘Enjoy’
Biljart club
‘De laatste stoot’

Koersbal

Dag en tijd
Maandag

14:00-16:30
20:00-22:00

De Ontmoeting: 0345 471000
J.J. Vosse: 0345 516961

14:00-16:00
14:00-17:00
12:30-17:00
19:00-23:00
19:00-21:00

Marianne Lapien: 06 37228779
Janny van Diejen: 0345 513961
Peter Schiks: 06 23110738

Donderdag

Vrijdag

Margot Kersaan: 06 23597263

09:00-09:45
Carien Smit: 0345 641535
10:00-12:00
Adrienne Baars: 0345 517974
1x per maand
Hannie Brandt: 06 44388981
Vanaf 17:45
De ontmoeting: 0345 471000
met (deur open
info@proeftuindeontmoeting.nl
vanaf 17:00)
Dagelijks 09:00-12:00
Zaterdag 10:00-14:00
Zondag 10:30-14:00
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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
Belastingen
invulservice
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
Hennie Smidt
henniesmidt@versatel.nl
Theo Hendriksen
sscc.secretariaat@gmail.com
Ton Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Hans Dirkse
dirksonidus@ziggo.nl
Jan Pieters
jan.pieters@casema.nl
Rob Doornebal
rob.doornebal@live.nl
CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN
Riet van Hazendonk
redactie.dekijker@gmail.com
Ton Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Rini van Reek
rinireek@ziggo.nl
Virginie Vermeulen
virginievermeulen@hotmail.com
Riet van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo.nl
Loes van Baaren
loesvanbaaren@gmail.com

0345 515013
0345 514879
0345 753039
06 49715550
0345 518935
0345 520664
0345 515747

0345 515001
0345 753039
06 53610201
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 veel 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

