Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 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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Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

VAN HET BESTUUR
UW STEM IS GELD WAARD VOOR SENIOREN COLLECTIEF
Voor de zesde keer organiseert de Rabobank West Betuwe de campagne “Aandeel
in de Betuwe”. Senioren Collectief Culemborg doet elk jaar een aanvraag voor een
donatiebijdrage om activiteiten te kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld onze
dagtochten.
Wat houdt de campagne “Aandeel in de Betuwe” in.
De Rabobank stelt € 150.000,00 beschikbaar voor verenigingen en Stichtingen in
de regio. De leden van de bank hebben invloed op de verdeling van de winst en
daarom mag elk lid van 1 t/m 21 april twee stemmen uitbrengen op projecten die
zij een warm hart toedragen. Op de website van de Rabobank staan deze projecten genoemd, waaronder die van Senioren Collectief Culemborg.
Bent u nog geen lid van de Rabobank, maar bankiert u wel bij deze bank, meld u
zich dan zo snel als mogelijk aan als lid, want dan kunt u ook op Senioren Collectief
Culemborg stemmen. Uw stem is voor onze doelgroep geld waard. Doen hoor,
stemmen! Hoe meer stemmen, hoe meer geld wij krijgen toebedeeld. Wij roepen
iedereen op om het bedrag van vorig jaar van € 930,00 te overtreffen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw stem
Het Bestuur

STAND VAN ZAKEN NA OPROEP IN DE KIJKER NUMMER 1 VAN 2019
Een gewaardeerde lezer van De Kijker plaatste in de eerste De Kijker van dit jaar
een oproep om de activiteiten van het Senioren Collectief te ondersteunen met
uw financiële bijdrage.
Hierop hebben ongeveer 100 lezers gereageerd met een totale bijdrage van ruim
€ 2.500,00. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Het doel waarop werd gemikt was € 5.000,00 en dat kan in de komende
maand(en) nog steeds worden bereikt als u dat wilt.
Aarzel dus niet en help het Senioren Collectief dit doel te bereiken door een kleine
of grotere bijdrage over te maken naar rek.nr.: NL 58 RABO 0308 6178 00 t.n.v.
SSCC.
Theo Hendriksen, penningmeester
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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).

Op 1e Paasdag, zondag 21 april om 17.00 uur, verzorgt het Utrechts Gregoriaans
Koor een feestelijke Paasvesper in de Oudkatholieke Kerk aan de Varkensmarkt. Het koor bestaat uit 16 zangers en staat onder leiding van de Culemborgse
dirigent Anthonie Zielhorst. Toegang vrij, deurcollecte.
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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
Ik wilde het deze keer eens hebben over de Nederlandse taal. Dit kwam omdat ik
laatst in gesprek was met een vluchteling. Ik vroeg hem of hij al een beetje Nederlands sprak. Hij antwoorde mij dat dat wel een beetje ging maar dat hij het Nederlands wel erg moeilijk vond. Vooral omdat er veel woorden waren die meerdere
betekenissen hebben. Hij noemde het woord BANK. “Je kunt er op zitten, maar je
moet er ook zijn voor geld”. Even later vroeg zijn dochtertje mij wat de X betekende in de tafels die zij van school had meegekregen om te leren. Ik legde haar
uit dat dit ‘keer’ betekende. Even later kwam er iemand binnen, die haar zou helpen bij haar schoolwerk en die zei: “Het kan zijn dat ze bij jullie op school ‘maal’
zeggen”. Beide uitspraken waren dus de aanleiding dat ik over onze taal wilde
schrijven. Ik ben er echter niet toe gekomen.
Ik zal uitleggen waarom. Mijn computer is al 15 jaar oud,
dus was het weleens tijd om een nieuwe te kopen. Het is
een laptop geworden. Je weet wel, zo een die je overal
mee naar toe kunt nemen en er zelfs op je schoot mee kan
werken en gelijktijdig TV kijken. Ik weet nu dat dit geen sinecure is. Niet omdat het een nieuwe computer is, maar
omdat er een nieuw programma op staat. Alle ingedrukte toetsen reageren anders
en elke keer gebeurt er weer iets waar je niet op zit te wachten of nodig hebt. Ik
zou hem op dit moment wel uit het raam willen smijten. Hoe makkelijk was het
vroeger niet met een potloodje en een stukje papier. Je ging ervoor zitten en
schreef op. Natuurlijk ging er dan ook weleens iets fout, maar een grote streep erdoor of even een type-out en je ging weer verder. Maar ja, oude tijden komen niet
terug en we moeten met de tijd mee. Nu is het zo dat ik auto kan rijden, maar niet
weet hoe de motor in elkaar zit. Nou zo is het ook met de computer. Ik weet hoe ik
er mee moet werken, maar heb totaal geen interesse hoe de programmatuur
werkt. Ik ben nu dus boos op het apparaat en op mezelf. Ik zit te haspelen. Even
gestopt en nu toch maar weer de moed opgepakt. Vorige keer was ik met ‘Uit het
leven gegrepen’ in een klein halfuurtje klaar, maar nu ben ik al de hele middag bezig met daarbij veel ergernis. Maar ja, tenslotte konden we ook niet in één keer lopen en moesten we dat ook met vallen en opstaan leren. Ik wilde dus een hele verhandeling schrijven over de Nederlandse taal. Ik hou het nu maar even bij een
Zuid-Afrikaanse uitspraak: “Die wysheid komt met die grysheid”. Ik hoop dat mijn
grijze haren mij de wijsheid geven om het werken met de nieuwe laptop snel onder de knie te krijgen.
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

HOE HET OOIT WAS……
Heeft u dat ook? Dat u om ongeveer 23.30 uur naar bed gaat en de slaap niet kunt
vatten en dat dan uw gedachten teruggaan naar uw kinderjaren? Ik vind het een
kostelijke bezigheid. Ik ga terug naar de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Ik woonde toen in Hilversum en ging bijna elke
dinsdagavond aan de hand van mijn moeder naar
het station waar een muziekkorps met veel vlaggen klaar stond om de mensen, die met de trein
ergens vandaan kwamen, naar de AVRO-studio te
begeleiden voor het bijwonen van de Avro’s
Bonte Dinsdagavondtrein met de legendarische
‘Snip en Snap’.
In 1936 verhuisden wij van een twee-onder-één-kap woning naar een tweedeetage woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Mijn ouders vonden het vreselijk
maar ik vond het geweldig. Het was een kinderrijke buurt en met tientallen vriendjes was de straat ons speelterrein. Auto’s waren een zeldzaamheid en de straat
was voor ons. We voetbalden met een tennisbal, pinkelden op het putdeksel,
speelden diefje met verlos, krijgertje of verstoppertje. Dan was er ook nog de
speeltuin met de zandbak, schommels, de wip en de klimtoren. Naar school was
een half uur lopen en dat deed ik vier keer per dag (heen en terug). Ik leerde rekenen met een leitje en een griffel. Daarbij hoorde een sponzendoos met aan een
kant een sponsje en aan de andere kant een zeempje. In het natte sponsdeel deed
je een bruine boon die dan uitliep en voor nieuwe kleine boontjes zorgde. Hoeveel
lezers van ‘De Kijker’ hebben rekenen geleerd met een leitje en een griffel?
In 1940 brak de oorlog uit maar tot 1942 veranderde er voor mij eigenlijk weinig.
Auto’s waren nu wel helemaal verdwenen en het leven ging gewoon door. In 1942
verdwenen onze Joodse vriendjes uit beeld: ze moesten werken in de zoutmijnen
in Polen, zeiden ze. Wisten wij toen veel van de gruwelijke werkelijkheid! De kleding uit de jaren dertig en veertig is een verhaal apart. Op een klassenfoto van de
6e klas uit 1942 staan alle jongens met jasje, dasje en de meisjes in een jurkje.
Sommigen hebben zelfs een witte strik in het haar. Ik herinner mij de bezoeken
aan C & A waar ze een jasje met twee broeken verkochten: een korte en een plusfour, dit was een halflange wijde broek net onder de knie. ‘Drollenvangers’ werden
ze genoemd. Ik kan nog wel verder gaan maar plotseling komt Klaas Vaak mij halen.
Richte Lommert
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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

DAGTOCHT (met diner) NOORD-LIMBURG + BELGIË: WOENSDAG 22 MEI
Via onze gebruikelijke opstaproute (let wel: een halfuur eerder dan anders) rijden
we voor koffie met Limburgse vlaai naar ‘Openluchtmuseum de Locht’ in Melderslo,
in het noorden van de provincie Limburg. Het museum geeft een beeld van het plattelandsleven in die regio van 1850-1950. Daarnaast wordt er in afzonderlijke paviljoens aandacht besteed aan de ontwikkeling van de teelt van asperges, champignons en glastuinbouw. We krijgen een rondleiding van een gids door dit prachtige
museum. De lunch hier zal bestaan uit aspergesoep, 2 belegde broodjes, een
broodje kroket en koffie of thee.
Om ongeveer 13.45 u.
vertrekken we naar Maaseik in België. Met
het toeristisch treintje ‘De Sajelaer’ gaan we al het moois van
dit historische plaatsje zien, zoals de vele 17e-eeuwse huizen
en de Sint-Catharina kerk. In het gezellige centrum zult u nog
vrije tijd hebben.
Op de terugweg gaan we bij restaurant ‘Gambora’ in Gameren genieten van een
heerlijk 3-gangen diner. Tussen 20.15 u. en 20.45 u. verwachten we u weer te kunnen afzetten bij uw opstapplaats van die ochtend in Culemborg.
Aanmelden:

tot 1 mei, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of
via het aanmeldformulier (zie pag. 21) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg,
Kosten:
€ 65,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie met Limburgse vlaai, entree
Openluchtmuseum de Locht, lunch met aspergesoep én kroket, rit
per toeristisch treintje in Maaseik, driegangen-diner en vervoer
per luxe touringcar.
Betaling:
graag ook vóór 1 mei op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v.
SSCC Culemborg.
N.B.: Bij annulering vanaf 5 dagen vóór vertrek is restitutie niet mogelijk
Een ID-kaart of paspoort is nodig omdat we naar België gaan.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1. 08.00 : Garage Streef
O 2. 08.05 : Betsy Perkweg/Roosje Vos
O 3. 08.10 : Otto van Reesweg /Vianense Poort
O 4. 08.15 : Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08.20 : Driestad (bij bushalte
O 6. 08.25 : t/o Kruidvat Chopinplein
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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

OPROEP: JONGE THEATERMAKERS ZOEKEN OUDERE ACTEURS
Marijn van den Bogaard en Merel Hobrink vragen
zich af wat ze kunnen doen om de werelden van
jong en oud dichter bij elkaar te brengen. Onder de
vleugels van de Gelderlandfabriek werken zij tussen
maart en november 2019 aan een theatervoorstelling over de ouderenzorg. Binnen deze productie hopen zij een ontmoeting te creëren tussen jongeren
en ouderen, een kritisch licht te laten schijnen op de ouderenzorg en de doorstroom naar werken en studeren binnen de ouderenzorg te bevorderen. Om die
reden zijn zij hard op zoek naar oudere acteurs, die zin hebben in een nieuw avontuur.
Marijn van den Bogaard is een Culemborgse theatermaker, die dit project genaamd ‘Pijnlijke Melodie’ heeft geadopteerd uit Den Haag. De Haagse voorstelling
is gemaakt en gespeeld door theatergroep Grey Vibes. Wegens het grote succes in
Den Haag hebben de ouderenfondsen, RCOAK en Sluyterman van Loo, gezocht
naar getalenteerde makers die dit project in hun eigen stad willen uitvoeren. Drie
makers zijn geselecteerd. In Breda, Zwolle en Culemborg zal dit jaar een nieuwe
versie van ‘Pijnlijke Melodie’ gemaakt gaan worden.
De cast zal bestaan uit 65-plussers, mét of zonder acteerervaring. Er zal worden
begonnen met 10 acteerlessen, tussen maart en mei 2019. Binnen deze periode
wordt gekeken wie er in welke rol wil bijdragen aan de theaterproductie: als acteur óf juist achter de schermen.
In de maanden mei, juni, september en oktober zal wekelijks worden gerepeteerd
in de Gelderlandfabriek. Binnen een hecht team van jong, oud, spelers, muzikanten en vrijwilligers wordt er toegewerkt naar een tragikomische voorstelling over
zorg en ouder worden.
De voorstelling zal in oktober en november 2019 worden gespeeld voor openbaar
publiek, leerlingen van middelbare scholen en studenten van het ROC, op een bijzondere locatie in Culemborg. De bezoekers volgen een route door het gebouw,
waarin ze een inkijkje krijgen in het leven van de personages.
Wil je meer weten? Of inschrijven?
Bel naar Marijn van den Bogaard tel.06 44377452
of per mail: marijnbogaard@hotmail.com
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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

Culemborg e.o.

KBO / PCOB LEDENMIDDAGEN 2019
24 april:
22 mei:
26 juni:
14 augustus:
25 september:
27 november:
18 december:
-

Presentatie Drs. Shaaban, apotheker van Apotheek Culemborg
Alies Derwig: “De Vierheemskinderen”
Kerseneten *
Koud en warm buffet in Partycentrum De Lantaarn *
Leerdam, demonstratie glasblazen *
Gezellig samenzijn
Kerstlunch *

Presentaties en lezingen worden gehouden in het R.K. Parochiecentrum, Ridderstraat 198 te Culemborg
De gemerkte * ledenmiddagen zijn op locatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Adrie Holtkamp, 0345 515347

Woensdag 24 april

Drs. Shaaban, apotheker te Culemborg zal ons komen vertellen over zijn vak. Het
ontstaan van het beroep van de apotheker zou gedeeltelijk te danken zijn aan de
mislukte vergiftiging van keizer Frederik II (1194-1250) door zijn lijfarts. De keizer
concludeerde uit het incident dat het beter was, dat degene die de medicijnen
voorschreef, die niet mocht maken. In 1240 werd dit wettelijk vastgelegd en ontstond het beroep van apotheker (Wikipedia). De heer Shaaban legt ons meer uit
over de werking van geneesmiddelen, over middelen die elkaar versterken en
soms ook niet samen gebruikt kunnen worden.

Woensdag 22 mei

De Vierheemskinderen is de naam van een
straatje in Culemborg. Het is ook het onderwerp van een middeleeuws verhaal. De
Vierheemskinderen handelt over 4 broers,
ridders, en hun paard, het Ros Beiaard. Het
verhaal speelt zich af in het westelijk deel
van Europa. Alies Derwig zal ons meenemen in dit prachtige verhaal en natuurlijk
haar mooie foto’s laten zien om dit alles te illustreren.
DE KIJKER APRIL 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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PICASSO
PIECK
RAFAËL
RUBENS
STOOP
TEERLINK
TOOROP
VERMEER

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen van links naar
rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige letters
kunnen meerdere keren gebruikt worden. De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, de naam van een schilder.

De oplossing uit het maartnummer 2019 is: HET ROER IN HANDEN HEBBEN
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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 VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURINGEN:

vrijdag 12 + 26 april, 10 + 17 mei, 07 + 21 juni en 12 + 26 juli.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen contante betaling van € 40,00 kopen
in het Rode Kruis gebouw.

N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR
minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR!
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische
keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan zelf tijdig een afspraak maken
met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ en
leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs,
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw
eigen apotheek) + een flesje met uw eigen urine,
- de bril die u draagt tijdens het autorijden,
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas, en uw bankpas (betaling keuringarts).
AANMELDSTROOK DAGTOCHT NOORD-LIMBURG en BELGIË 22 MEI (zie pag. 21)

Naam

Telnr.

Nr. opstap- Rolstoel/
plaats
rollator

dieet

1.
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

TOP THEATER OP MAANDAG 8 APRIL (LAATSTE KEER VAN DIT SEIZOEN)
DE GROTE HARRY BANNINK PODCAST ON TOUR

met Gijs Groenteman, Frank Groothof & Dick van der Stoep
Iedereen die naar de grote Bannink Podcast van Gijs Groenteman luistert zal een
diepe bewondering voor de componist krijgen. Frank Groothof is een van de grote
Harry Bannink-vertolkers. Zij nemen u mee langs een duizelingwekkende
steekproef van Banninks oeuvre.

GEHEUGENSPREEKUUR
Voor vragen over dementie, het ziekteverloop,
omgaan met dementie, voorzieningen, vergoedingen en indicaties, de diagnose etc.
Elke maandag tussen 11.30 – 12.30 uur. Afspraak niet nodig.
Adres: Achter ’t Zand 58 te Culemborg
Renée Lankwaren, coördinator Odensehuis Culemborg.
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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

80+ REISJES
IN 2019 INSAMEN
SAMENWERKING
MET TWEE
SSV NIEUWE BUSJES
SSV (STICHTING
VERDER) HEEFT
SSV (Stichting Samen Verder) heeft sinds een half jaar
twee nieuwe busjes en daar zijn ze heel blij mee daar de
oude busjes echt aan vervanging toe waren. Maar de gebruikers van de busjes zijn er in de praktijk niet zo happy
mee. De zitplaatsen vinden ze erg smal en de riemen te
strak.
SSV heeft daar inmiddels wat aan laten doen. De riemen zijn nu verlengd en enkele stoelen draaibaar geworden.
UW MENING GEVRAAGD OVER DE ZATERDAGREISJES
We hebben al enkele keren op de zaterdag een reisje gepland maar daar zijn veelal
(te) weinig aanmeldingen voor gekomen. We vragen ons af hoe dat komt. Wanneer u als lezer en/of deelnemer daar de reden voor weet of vermoedt, dan zouden wij die HEEL GRAAG van u horen. Bel naar ondergetekende. Bij voorbaat onze
hartelijke dank voor uw meedenken en uw medewerking.
Riet van Hazendonk tel.0345 515001.

EERSTKOMENDE 80+REISJE IS OP ZATERDAGMIDDAG 13 APRIL NAAR TIEL
Via een toeristische route rijden we naar Tiel waar we in
restaurant 3 ZUSSEN de thee/koffie met gebak gaan gebruiken.
Het restaurant bevindt zich in het historische pand ’Bellevue’ aan de Waal. De oude buitensociëteit aan de Ophemertsedijk dateert uit 1842 en heeft een terras op de
dijk met uitzicht over de Waal.
Opgeven:
Kosten:
Ophalen:
Thuiskomst:

tot 6 april bij: Riet van Hazendonk, tel. 0345 515001
€ 9,00 p.p.
tussen 13.00-13.30 uur

rond 17.00 uur

ZIE VOOR ACTIVITEITEN IN ‘BON VIE’ DE VORIGE DE KIJKER.

Contactpersoon: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000
DE KIJKER APRIL 2019
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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

De oude website www.culemborgzoalshetwas.nl van wijlen Jack van der Winkel
was voor veel Culemborgers jarenlang dé plek voor een breed aanbod van tekst,
beeld en geluid over Culemborg zoals het vroeger was.
De (papieren) uitgave van het magazine ‘Het leven in Culemborg’ in 2012 en 2013
heeft de interesse voor Culemborg-zoals-het-vroeger-was alleen maar doen toenemen. De huidige redactie zag mogelijkheden om het concept met een website
voort te zetten.
In de nieuwe Stichting ‘Culemborgzoalshetwas’ is het werk van Jack van der Winkel
samengebracht met de inhoud van ‘Het leven in Culemborg’.
Met deze nieuwe website - maar onder de vertrouwde naam - worden alle digitale
gegevens ook concreet samengevoegd en wordt enthousiast verder gewerkt aan
het verzamelen, bewaren, beheren en toegankelijk houden resp. maken van tekst,
beeld en geluid over Culemborg zoals het in de afgelopen 150 jaar was.
NIEUW IS DE BESCHRIJVING VAN PAND GOILBERDINGERSTRAAT 3 EN 5
Dit pand is een Rijksmonument, onder nummer 11537:
“Pand uit de 16de of 17de eeuw van begane-grond met hoog zadeldak, dat links
tegen een puntgevel aansluit. Rechts een onderkelderde opkamer. De gepleisterde
lijstgevel heeft een deuromlijsting van verdiepte pilasters met hoofdgestel uit de
tweede helft der 18e eeuw. Vensters met twaalf- en vijftienruitsschuiframen”.
De Stichting ‘Culemborgzoalshetwas’ kan ook onderdak verlenen aan collecties of
dataverzamelingen van Culemborgs erfgoed en/of het beheer daarvan op zich nemen. Per 1 januari 2014 heeft de stichting het beheer van de Culemborgse Stolpersteine overgenomen van de Stichting ‘Stolpersteine Culemborg.‘
Weet u nog iets over Culemborg zoals het vroeger was, heeft u oude foto’s of ander materiaal? De redactie van ‘Culemborgzoalshetwas’ hoort het graag!
Email: info@culemborgzoalshetwas.nl
DE KIJKER APRIL 2019
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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
DATUM

APRIL 2019

SSCC

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Za.

06 april Rondleiding in het Oude Stadhuis

14:00-15:00

Zo.

07 april Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem

14:30

Zo.

07 april Familieprogramma in weeshuismuseum

14:00

Ma.

08 april TOP-voorstelling Fransche School, zie pag. 23

14:00

Wo.

10 april

Do.

11 april Luisterkring, in bibliotheek

10:00

Vr.

12 april Rijbewijskeuring, zie pag. 21

10:00

Zat.

13 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Zat.

13 april 80+ reisje naar Tiel, zie pag.25

Di.

18 april Lions Bloesemtocht. Zie vorige De Kijker pag. 23

Vr.

26 april Rijbewijskeuring, zie pag.21

10:00

Za.

27 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Dagreis naar Rotterdam/ Ridderkerk
Zie pag. 09 van De Kijker van maart

IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29
- Brei- en haak-café : 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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AGENDA
ELKE MAANDAG
-

APRIL 2019

BEATRIXSTRAAT 20

Brei- en Haakcafé (locatie: Lanxmeer). Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u.
Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292

ELKE WOENSDAG
-

-

Schilder- en Tekenclub (locatie: Heimanslaan)
09:30-11:30 Geen kosten: zelf schilder-, teken/knutselspullen meebrengen.
Info.: Marthie Reverda
Klassiek uurtje (locatie Kleine oefenzaal)
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u.
DIS (locatie: De Hond)
Voor alle vragen en/of problemen van computer en tablet.
Vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u.

NIEUW: SAMEN KOKEN EN SAMEN ETEN MET SEIZOENSGROENTEN
In de wijk-keuken aan de Heimanslaan 2 in Culemborg kunt u,
onder begeleiding van kok Ellen, gezellig samen koken.
Van seizoensgroenten maken we allerlei lekkere/gezonde
warme/koude salades binnen 30 minuten en zonder zakjes. We
gooien geen groenten weg, maar van groenten die we overhouden, maken we een nieuw heerlijk gerechtje.
Iedereen kan aan 1 van de 3 of aan alle workshops deelnemen. Graag meenemen:
een scherp mes of koksmes, aardappelschilmesje, een econoom (=dunschiller) en
eventueel een schort.
Om 12.00 uur is het tijd om gezamenlijk aan de grote keukentafel alle gerechten te
proeven en te genieten van wat we hebben gemaakt.
Om 12.30 uur laten we het lokaal schoon achter, zoals we het aantroffen.
Data:
Tijden:
Locatie:
Kosten:

maandag 01 april, 15 april en 29 april
09.30 u. ontvangst met koffie/thee, 10.00 u. start workshop
Salaamander Wijk-keuken/Heimanslaan 2 in Culemborg
€ 7.50 per workshop (bij binnenkomst te betalen)

Informatie + opgave: Ellen Kroes, tel: 512904 of e-mail: ehmkroes@gmail.com
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COLOFON
Secretariaat:
Post:
E-mail:
KVK:
Bank:
Web:

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG

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@gmail.com
Theo Hendriksen
sscc.secretariaat@gmail.com
Ton Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Hans Dirkse
dirksonidus@ziggo.nl
Rob Doornebal
rob.doornebal@live.nl
Jan Pieters
jan.pieters@casema.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 515747
0345 520664
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 onze bankrekening: NL 58 RABO 030 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

