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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Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40,
Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

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

23-07-13 10:10

23-07-13 10:10

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

UIT HET LEVEN GEGREPEN…

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Uit het leven gegrepen is soms minder leuk dan je zou willen. Er zijn soms van die
dagen dat alles in het teken staat van zorgen, ziektes, ongevallen en soms ook van
een overlijden. Bij het ouder worden kunnen we er niet om heen. Bekenden om je
heen vallen weg en veranderingen in je leven zijn schering en inslag. Laatst hoorde
ik iemand zeggen: “Er zou een cursus moeten worden gegeven over hoe om te
gaan met het ouder worden en het tanende lichaam en hoe om te gaan met het
wegvallen van dierbaren”. Een goede opmerking, maar zijn wij als senioren niet
allemaal deskundigen in het omgaan met veranderingen en aanpassen aan
veranderende situaties? Verandering in je lichaam, je geest en je leefomgeving.
Aanpassingen in verschillende fases van ons leven zijn ons toch allemaal bekend!
Denk eens aan onze eerste levensjaren: het voor het eerst naar school gaan. En
wat dacht je van het voortgezet onderwijs en dat zelfs in je puberteitsperiode met
al die opspelende hormonen. Niet te vergeten het verliefd worden en het
trouwen, kinderen krijgen, opvoeden en ze weer loslaten. Allemaal fases die het
leven volkomen op zijn kop kunnen zetten. Je telkens weer aanpassen, bijstellen,
vallen en opstaan en verder gaan. Ja, ouderdom komt met gebreken, beperkingen
en het inleveren van mobiliteit, en PHPD (pijntje hier, pijntje daar). Maar…. er zijn
toch ook wel nog mooie momenten? Ik stond laatst in de lift in een seniorenflat. Er
stonden twee dames van over de tachtig in. De ene dame stond te klagen over al
haar ziektes en gebreken. De andere dame keek haar aan zei: “Kijk: ik heb twee
handen met tien vingers. Op mijn ene hand tel ik mijn beperkingen en kwalen; op
de andere hand mijn zegeningen. Naar die hand kijk ik het liefst: mijn zegeningen”.
Ik vond dit een mooie insteek. Natuurlijk is het soms moeilijk, zeker als er
vervelende dingen om je heen gebeuren. Zegeningen te blijven zoeken, te vinden
en te zien is dan een hele uitdaging. Helaas we zullen het toch zelf moeten doen,
een ander doet het niet voor ons. Maar dit gezegde, “tel je zegeningen” vind ik
eigenlijk wel een mooie opsteker voor de komende meimaand. Zoeken naar de
tevreden dingen, zoeken naar de positieve momenten, zoeken naar onze
zegeningen: de maand mei, die aankondigt dat de zomer eraan komt. De zomer
met al het nieuwe leven en met wellicht bijzondere momenten, momenten waar
we op terug kunnen kijken.
Ik wens alle lezers deze bijzondere en positieve momenten van harte toe.
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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).

BENT U 60+, SINGLE EN ZOEKT U EEN PARTNER?
KOM DATEN OP 16 MEI

Culemborg telt veel alleenstaande senioren. We merken dat zij
behoefte hebben om hun leven met iemand anders te delen. Daarom organiseert
ElkWelzijn een speciale datemiddag voor 60-plussers.
Tijdens deze datemiddag ontmoet u andere 60-plussers onder het genot van een
hapje en een drankje. U gaat 6 minuten met elkaar in gesprek om te kijken of er
een wederzijdse klik is. Misschien vindt u wel die nieuwe liefde of een hele goede
vriendschap om samen activiteiten mee te ondernemen. Niet via een website,
maar gewoon in levende lijve in Culemborg.
Deze datemiddag vindt plaats op donderdagmiddag 16 mei in Culemborg. Na
aanmelding ontvangt u de definitieve locatiegegevens. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u haar bellen op telefoonnummer
0345 - 51 52 27 en aanmelden kan tot en met 8 mei bij Sandra Rigter van
ElkWelzijn via e-mail: srigter@elkwelzijn.nl

HEEFT U OOK WEL EENS MOEITE MET DE INVULLING VAN DE ZONDAG??
IK NAMELIJK WEL. MISSCHIEN DOORDAT IK ALLEENSTAANDE BEN….
Ik las in het FILMPROGRAMMA van De Agnietenhof in Tiel dat er, in principe op
iedere laatste zondag van de maand, een ontbijtfilm wordt vertoond. Voorafgaand
aan de film wordt van 10.00 tot 11.00 uur een heerlijk ontbijt geserveerd (€ 8,50).
Ik vind dat een heel aardig initiatief en een mooi iets voor de soms saaie zondag.
Mogelijk vinden meer mensen dit met mij.
Op zondag 28 april wordt de
film ‘SCHAPENHELD’
vertoond. De film van
zondag 26 mei is op dit
moment nog niet bekend.
Interesse? U kunt daar dan over opbellen.
N.B.: De Agnietenhof is gesloten van juni t/m september.
Reserveren voor deze activiteit: tel. 0344 673500
R.v.H. (tel. 515001)
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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!

80+ REISJE
ZATERDAG 18 MEI GAAN WE RICHTING OCHTEN
Vandaag blijven we min of meer in de Betuwe en rijden
via mooie wegen naar het plaatsje 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!

Opgeven:

dit kan tot 12 mei bij Riet van Hazendonk, tel. 515001

Kosten:
€ 9,00 p.p.
Ophalen:
tussen 13.00-13.30 uur
Thuisbrengen: tussen 17.00-17.30 uur
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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

ën voor activiteiten voor BOLDERBUREN graag

PRIJSSEWEG 1C 4105 LE CULEMBORG

Eventuele ideeën t.b.v. BOLDERBUREN melden bij Alice Versluis van
ElkWelzijn, tel.: 06 14245505 of e-mail: aversluis@elkwelzijn.nl
STADSWANDELING
Op zaterdag 4 mei vindt de tweede stadswandeling
van dit jaar alweer plaats. De rondleiding wordt
verzorgd door Stichting Stadsgidsen Culemborg.
Deze stichting verzorgt betaalde rondleidingen door
Culemborg, een stad met een rijke historie. Zij laten
je kennismaken met het oude centrum en de
geschiedenis van deze vrije handelsstad.
In de maanden april t/m oktober wordt er op de eerste zaterdag van de maand
een GRATIS rondleiding georganiseerd. Deze stadswandelingen starten van het
voorplein van het Weeshuis (Herenstraat 29). De starttijd is 11.00 uur en de
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Men hoeft zich niet van te voren te melden.
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Wij kennen uw
auto door en door:
vertrouwd bij het
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij.
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl

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

PROGRAMMA MUZIEKTENT IN 2019
(www.muziekplantage.nl)
De data staan vast, die kunt u zo in uw agenda
zetten. De toegang tot de voorstellingen in De
Muziektent is altijd gratis en stoelen zijn gratis
beschikbaar tot ze allemaal bezet zijn. Koffie, thee,
bier, broodjes en wijn zijn te koop tegen redelijke
prijzen. Alle voorstellingen zijn op zondagmiddag
14.00 uur, tenzij anders aangegeven. Als een voorstelling wordt afgelast, wegens
regen of zoiets, staat dat zo snel mogelijk op deze website en sturen wij u per
e-mail een bericht als u zich, althans, heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op
de website (www.muziekplantage.nl). Dus schrijf u zich in! Met de nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte.
Het bestuur van de Stichting Muziek Plantage Culemborg hoopt dat u ons blijft
steunen of wilt gaan steunen, zodat er nog vaak muziek zal klinken uit de
Muziektent. Wij presenteren u een programma dat klinkt als een klok.
Help ons ’n beetje, wordt Vriend van Stichting Muziek Plantage Culemborg.
zondag

05 mei

The Red Strats

zondag

19 mei

De Boemeltjes

zondag

02 juni

What-So-Ever

zondag

23 juni

Judith Jobse en je kinderen

zondag

07 juli

Big Band Rivierenland en Otherwise

zondag

01 juli

Charlestown Jazzband

zondag

04 augustus

Alex West

zaterdag

17 augustus

Ouderenfestival met Wout Nijland

zondag

16 september

Roaring Railroad Orchestra

zondag

23 september

Havenkoor Deining en wijnproeverij

OP ZONDAG 5 MEI: RED STRATS
Red Strats genoemd naar de rode gitaren van The
Shadows. Het is vaktaal voor de Fender Stratocaster
Guitaar, als je die niet bespeelt heb je niets met de
The Shadows te maken.
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STOLPERSTEINE (STRUIKELSTENEN)
De Duitse kunstenaar Gunther Demnig plaatste in verschillende steden deze stenen ter nagedachtenis aan de Joodse
inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Een
Stolperstein (struikelsteen) is een messing gedenksteen van 10
bij 10 cm. Door te “buigen” met je hoofd en hart (struikelen)
bewijs je eerbied aan de overledene die daar gewoond heeft.
Op zondag 28 april
verzorgen leden van Stichting Stadsgidsen
Culemborg een “Stolpersteinewandeling”.
Deze wandeling (van ruim een uur) voert langs
een aantal “Struikelstenen”. Hierbij wordt
verteld over de plekken waar de leden van de
Joodse gemeenschap leefden, werkten en
samen kwamen.
Start 14.00 uur vanaf het voorplein van het Weeshuis. Deelname is € 2,00 p.p. (het
liefst gepast betalen aan de gids).
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
- Dit kan per e-mail: stadsgidsculemborg@gmail.com. Vermeld uw naam en
telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. Dit kan tot uiterlijk
zaterdag 27 april 12:00 uur. Wij bevestigen uw e-mail.
- Of telefonisch: 06-18486912 op vrijdag 26 april van 19:00-21:00 en op
zaterdag 27 april van 13:00-15:00.

VRIJDAG 3 MEI: ‘MIJN POP HUILT ’S NACHTS’

Door Eric Borrias, in de Fransche School om 19.30 u.
‘Mijn pop huilt ’s nachts’ is het waargebeurde verhaal
van George en Ursula Levi. Twee joodse kinderen in
Duitsland die vlak voor de Tweede Wereldoorlog
begint door hun ouders naar Nederland worden
gestuurd in de hoop dat ze daar veilig zijn. Met niet meer dan een koffertje en
elkaar. Maar ook in Nederland zijn ze niet veilig. Ze komen in Kamp Vught terecht.
Ze hebben niemand meer, behalve elkaar en de pop van Ursula. De pop die troost
als je huilt, de pop die ruikt naar thuis, veilig. De pop die altijd bij je blijft. Toch?
Gelukkig loopt het verhaal goed af.
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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

Nieuwsberichten over Zorg en ondersteuning thuis
COMMISSIE BUIGT ZICH OVER DE ZORG VOOR OUDEREN THUIS IN 2030
Nieuwsbericht 02-11-2018

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op
peil te houden? Om die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie
in die wordt voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het
Radboudumc te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies
uitbrengen.

Langer thuis

In 2018 presenteerde minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
het programma ‘Langer thuis’. Het programma is erop gericht te bevorderen dat
zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen,
met de juiste ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun
persoonlijke behoeften. De focus ligt daarbij allereerst op goede zorg en
ondersteuning voor thuiswonende ouderen binnen de grenzen van de huidige
stelsels. Maar het programma wil ook fundamenteler kijken naar hoe trends als
vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het
aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen het hoofd
kan worden geboden.

Commissie

Het kabinet stelt daarom de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in.
In de commissie hebben deskundigen zitting uit verschillende domeinen:
gemeenten, zorgverzekeringen, sociaal domein, eerstelijnszorg, medische zorg,
stelsel, innovatie. Aan de commissie wordt gevraagd te beschrijven hoe de zorg
thuis voor ouderen er nu uitziet en welke ontwikkelingen zij ziet die gevolgen
hebben voor de zorg voor ouderen thuis. Vervolgens wordt de commissie verzocht
zich uit te spreken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en
de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg
anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Die vraag
zal de commissie voor het eind van volgend jaar beantwoorden.
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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

HIB (HART IN BEWEGING)

Bewegen op eigen niveau in een veilige en gezellige omgeving voor (ex) hartpatiënten met extra begeleiding van gediplomeerde fysiotherapeuten met
een HIB- (Hart In Beweging) licentie. De vereniging HIB-hoppers bestaat sinds
februari 1998.
Niemand moet sporten, het mag. Wekelijks start de groep met een warmingup, gevolgd door rek- en strekoefeningen. Daarna kan iedereen zelf kiezen
welke activiteit hij/zij gaat doen. De diverse sporten die door de therapeuten
worden georganiseerd zijn o.a.: volleybal, trefbal, voetbal, tafeltennis, badminton, basketbal en hockey. Het niveauverschil kan groot zijn, dus kan men
zelf kiezen om het rustig aan te doen of fanatieker te willen bewegen.
Voor de veiligheid van de (ex) hartpatiënten is HIB aangesloten bij de ‘Hart en
Vaatgroep’, onderdeel van de Hartstichting, voorheen ‘Hart in Beweging’. Er
is een calamiteitenplan van de hartstichting die wij geregeld oefenen en defibrillator is aanwezig.
De vaste clubavond is woensdagavond van 18.30- 19.30 uur in de sportzaal
van Scholengemeenschap ‘Lek & Linge’ aan de Multatulilaan 6 Culemborg.
Voor meer informatie:
- Website: www.hib-hoppers-culemborg.nl
- Telefoon secr.Ellen Briene: 0345-517942
e-mail:
g.briene@kpnmail.nl
N.B.: Men kan ook even komen kijken op woensdagavond om zich te oriënteren en te kijken of deze sportvereniging wat voor je kan betekenen.
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

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

Vraag naar de voorwaarden.

RIJBEWIJSKEURING 75+
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN:

vrijdag 10 + 17 mei, 07 + 21 juni, 12 + 26 juli, 09 + 23 aug. en 13 + 27 sep. 2019.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen 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 + uw bankpas (betaling keuringarts)

TUINDAG
Zaterdag 25 mei is er voor alle hobbytuinders,
natuurliefhebbers en plantengekken een tuindag in Het
Weeshuis. Tussen 11:00 en 17:00 uur vinden er
verschillende activiteiten voor jong en oud plaats in en rond
de weeshuistuin.
Op het voorplein van het Weeshuis staat 24 meter
marktkraam waarin Culemborgse tuinliefhebbers hun
plantjes, groenten en fruit verkopen.
Wilt u een kraam reserveren om plantjes/stekjes te verkopen?
Aanmelden kan via tel. 06 53239348): of via de mail:
herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl
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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
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SSV (STICHTING SAMEN
VERDER)
INFORMATIEMIDDAG
STUDIEKRING
50+HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES
Met de opstart van de “studiekring 50+” op zondagmiddag wordt invulling
gegeven aan menige wens van ouderen om sociaal actief te blijven in de eigen
woonomgeving. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten van de studiekring in
de bibliotheek delen deelnemers kort met elkaar wat hen die week bezighoudt.
Aansluitend wordt door een deelnemer een zelf aan te dragen onderwerp
gepresenteerd aan de kring en uitgediept. De kracht van studiekringen is vooral
dat de deelnemers niet alleen van elkaar leren, maar ook een vast moment van
ontmoeting hebben en zo een hechte groep vormen waarbij ontmoeting en
actief bezig zijn met de geest centraal staan, maar gelijktijdig trends als
vereenzaming worden voorkomen. Studiekringen zijn daartoe laagdrempelig en
brengen ouderen op geheel vernieuwende wijze met elkaar in contact.

Informatieochtend

Maak op zondagmiddag 19 mei (14.00 uur) kennis met wat een studiekring voor
u kan betekenen. Iedereen is van harte welkom.
Contactpersoon voor informatie of aanmelden: Herman Wevers, tel. 0344
639940 of: herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl

SPIEREN KWEKEN
Veel mensen vinden dat sporten geen tijd of geld mag kosten.
Als u graag wilt sporten maar er niet te veel tijd aan wilt
besteden, dan kunt u een paar simpele oefeningen toevoegen
aan uw dagelijkse routine. Dit maakt uw leven iets moeilijker en
zwaarder maar ook een stuk leuker en gemakkelijker. Met de
volgende oefeningen ontwikkelt u meer spierkracht en balans.

Makkelijke oefeningen voor in uw dagelijks leven

Ga bijvoorbeeld eens tijdens het tandenpoetsen op 1 been staan zonder u
ergens aan vast te houden. Zo traint u uw balans 2 keer per dag 2 minuten,
terwijl u poetst. Elke keer als u ergens wilt gaan zitten kunt u even 5 seconden
boven de zitting blijven hangen. Dat is heel goed voor stevige beenspieren.
Of til tijdens het lezen elke keer als u een bladzijde omslaat even uw benen op.
Als laatste een tip voor als u gaat spelen met de kleinkinderen. U maakt dan vaak
veel verschillende bewegingen. De variatie in deze bewegingen is beter voor uw
gezondheid dan alleen wandelen. Schaam u dus vooral niet en ga lekker los met
de kleinkinderen. Samen huppelen, dansen of voetballen.
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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!

AGENDA
DATUM
Zo. 28 apr.

MEI 2019

SSCC

Vr.

3 mei

Za.

04 mei

Zo.

05 mei

Do.

09 mei

ACTIVITEIT
Ontbijtfilm, zie pag. 07
Stolpersteinewandeling, zie pag. 15
“Mijn pop huilt ’s nachts”, in Fransche School
zie pag. 15
Stadswandeling. zie pag. 11
Rondleiding in het Oude Stadhuis
Familieprogramma, in het museum
Muziektent: ‘The red strats’, zie pag. 13
Luisterkring, in bibliotheek

Vr.

10 mei

Rijbewijskeuring 75+, zie pag. 21

Za.

11 mei

Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840)

Do.

16 mei

DATE activiteit, zie pag. 07

Vr.

17 mei

Rijbewijskeuring 75+, zie pag.21

Za.

18 mei

80+ reisje naar Ochten, zie pag. 09

Zo.

19 mei

Info “Studiekring 50+” zie pag. 25
Muziektent “De Boemeltjes”, zie pag. 13
Dagtocht Noord Limburg en België.
Zie pag. 13 van De Kijker van april
Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840)
Tuindag rond de weeshuistuin, zie pag.21
Jazz in de Blusser in Beusichem (N.B.: voortaan op de laatste zondag van de maand!

Wo. 22 mei
Za.

25 mei

Zo.

26 mei

TIJDSTIP
10:0014:00
19:30
11:00
14:00-15:00
14:30
14:00
10:00
10:00
10:00-12:00

14:00

10:00
11:00-17:00
v.a. 14:30

IN HET WEESHUIS CAFÉ/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

DE KIJKER MEI 2019

27

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

MEI 2019

BEATRIXSTRAAT 20

DE VERBOUWING: WAT GAAT ER GEBEUREN
Het plein wordt een gezellige ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt (Huis
van de Buurt Culemborg Oost), bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers.
Tegelijkertijd creëren we rustige plekken waar mensen in gemoedelijke sfeer
kunnen samenzijn. De architect heeft oplossingen bedacht voor een verbeterde
akoestiek.
Er is gekozen voor een interieur met warme, prettige materialen en kleuren, wat
een fijn gevoel geeft voor alle bezoekers, maar ook zeker voor mensen met
dementie. Op het informatiebord bij de ingang van Beatrix krijgt u een goede
indruk. Het nieuwe plein is overzichtelijk, zodat we goed kunnen zien wat er
gebeurt. Dit geeft een gevoel van veiligheid.
Op het plein komt een heel nieuw restaurant met een goede keuken, waar
gezonde, duurzame maaltijden geserveerd worden tussen 8.00 en 20.00 uur,
maar waar gasten ook terecht kunnen voor een heerlijk drankje en hapje.
Voor het huidige programma: houd de wekelijkse flyer in de gaten of bel naar
W&G: tel. 0345 470380. Na 14 mei, de datum van de geplande officiële opening
van het Plein, zullen de activiteiten weer te lezen zijn in de volgende De Kijker.

ELKE MAANDAG
-

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.

DE KIJKER MEI 2019

29

ACTIVITEITEN
‘DE ONTMOETING’ IN BONVIE

contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000
ACTIVITEIT

DAG EN TIJD

INFORMATIE / AANMELDEN

Boetseer club
Biljartclub
‘De Ontmoeting’
Meditatieclub
Bingo

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

Mw. Meuleman: 06 615286782
Martin Knoest: 06 10171143

19:00-21:30
1 x per maand
Dinsdag
14:00-16:00
20:00-22:00
19:00-22:00

Irma Lodder: 06 21624009
Anneke Langras: 06 25182939

Sjoelclub
Zangkoor ‘Enjoy’
Biljartclub
‘De laatste stoot’
Biljartclub
‘De Ontmoeting’
Spelletjesmiddag
Mahjong club
Scrabble club
Klaverjas club
Biljart club ‘Bon Vie’
Koersbal
Bon Fit 55 plus
Brei club
Lees club
Aanschuiftafel:
Gezellig eten met
elkaar
Koffie inloop

30

Maandag

Woensdag
12:30-17:00

Marianne Lapien: 06 37228779
Anniecke v. Delft: 06 16808333
Fred Jägers, 06 20329229
Martin Knoest: 06 101711433

14:00-16:30
De Ontmoeting: 0345 471000
20:00-22:00
J.J. Vosse: 0345 516961
Donderdag
14:00-16:00
Marianne Lapien: 06 37228779
14:00-17:00
Janny van Diejen: 0345 513961
12:30-17:00
Peter Schiks: 06 23110738
19:00-23:00
19:00-21:00
Margot Kersaan: 06 23597263
Vrijdag
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
(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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