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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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In januari van het vorige jaar heeft het Senioren Event plaats gehad in het Event 
Center aan de Beesdseweg.  
Zoals menigeen al wel zal hebben gelezen is de verbouwing van het Event Center 
afgeblazen. Het is inmiddels helaas gesloten. De plannen voor een derde te 
organiseren Senioren Event kwam hierdoor verleden jaar op de tocht te staan. In 
Culemborg was er geen enkele locatie te vinden die dit Center, met een dergelijke 
uitstraling, zou kunnen evenaren. 
 
Inmiddels kunnen we u nu al wel melden dat het sowieso weer georganiseerd gaat 
worden. Wij zijn zeer gelukkig dat wij een locatie hebben gevonden. Wij kunnen u 
mededelen dat wij de sporthal van Sport & Eventcenter in Beusichem voor nul-
komma-nul aangeboden hebben gekregen. Deze sporthal moet nu nog wel gezellig 
worden aangekleed, à la het Event Center in Culemborg. De ambiance zal niet 
hetzelfde kunnen zijn, maar moet naar onze mening zeker de concurrentie aan 
kunnen. Dit brengt wel extra organisatiekosten met zich mee. Wij hebben nog 
enige tijd en hopelijk kunnen we genoeg financiën genereren om het ook dit jaar 
weer gratis aan onze gasten te kunnen aanbieden.  
Max Smidt is inmiddels al drukdoende om er weer een sprankelende show voor op 
te zetten. Een show met dit keer het thema: Herbeleving van de zeventiger jaren. 
De datum wordt vrijdag 6 maart 2020. Hou deze datum in de gaten en zet hem 
maar vast in uw agenda! 
Wij komen in het voorjaar met meer nieuws. 
  

BESTUURSMEDEDELING                           SENIOREN EVENT 6 MAART 2020 

VRIJDAG 6 MAART 2020 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
 “Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren, 
traag door het oneindig laagland gaan”. Een 
gedicht van Marsman, dat ik moest leren 
voor mijn examen. Hoe anders was het in 
januari 1995. Niet traag, maar woest waren 
de rivieren, het water hoog en een hevige 
storm. In januari volgend jaar zal er aandacht worden besteed aan onze evacuatie. 
Het is dan alweer 25 jaar geleden. Ik weet nog goed dat ik hoorde dat wij weg 
moesten. Ik werkte bij een bedrijf dat net uit Amsterdam kwam. De directie was in 
paniek. We moesten weg. Vluchten voor het water. Er dreigde gevaar. Ik moest 
lachen. Echte Amsterdammers! Wij gingen als kind altijd naar de Lek kijken als het 
water hoog stond. Wij, Culemborgers, waren niet bang voor dat hoge water. Het 
hoorde bij de winter. Wat schetste echter mijn verbazing toen ik later in de krant 
las, dat het niet om de Lek ging, maar om de Waal. Die was de boosdoener. De dijk 
dreigde door te breken. In januari 2020 zullen we alles herleven en zullen 
herinneringen boven komen. Wij weten er alles van, maar de jongelui al niet meer. 
Het lijkt voor ons of het gisteren was. Zo schrijvende kan ik het toch niet laten iets 
uit mijn familie te vertellen. Als wij over de evacuatie praten komt altijd het 
verhaal van tante Marie op tafel. Die had namelijk een paar dagen, voordat we 
weg moesten, een paar liter erwtensoep gekookt en in de diepvries gedaan.  Ze 
vond het zonde om de erwtensoep thuis te laten en dus moest de bevroren soep 
sowieso mee. Er was eigenlijk geen plaats meer in de auto. De enige plaats was 
nog voor in de auto en tussen haar benen. En zo gebeurde het. De hele familie, 
inclusief neefjes en nichtjes, ging naar Centerpark in Zandvoort. Na één avond 
erwtensoep te hebben gehad, wilden de kinderen de volgende avond naar de 
Chinees. Maar nee hoor! Tante Marie haar soep was nog niet op en die moest 
eerst worden opgegeten. De diepvriezer van het huisje was te klein om zoveel liter 
soep in te doen. De kinderen hebben de Chinees niet gezien, daarvoor mochten 
we te snel weer naar huis. Zo heeft iedereen denk ik wel zijn eigen anekdote. Bij 
het vertrek uit Culemborg wisten we echter één ding zeker. Ons huis zou er nog 
staan als wij weer terug konden. En ja hoor, na een paar dagen werden we weer in 
Culemborg welkom geheten. Wij gelukkig wel, maar hoeveel vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden kunnen niet meer terug en zijn ook niet altijd hier welkom. Laten 
wij tijdens de Kerstdagen en in januari ook even bij hen stil staan.                                        

           HS 
 

Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 
www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

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. 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
 
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.  
 
 
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). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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 KRITISCHE KIJK OP EEN OUD SINTERKLAASLIED 
 
“Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan....” 
Opmerking: het woord ‘zie’ kan als uiterst kwetsend 
worden ervaren door visueel gehandicapten (al zullen 
die dit waarschijnlijk niet lezen) en dient dus vervangen 
te worden door ‘ervaar’ of ‘word je bewust’ of iets 
dergelijks. Daarnaast is het voor de Catalanen 
onacceptabel om het over ‘Spanje’ te hebben, dus daar moet een oplossing voor 
worden gezocht. Net als voor het fenomeen ‘stoomboot’ want iedereen weet dat 
dit soort boten zeer milieubelastend zijn. 
 
“Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan....” 
Opmerking:  het ‘hij’ van de stoomboot is onmiskenbaar genderspecifiek en dient 
vervangen te worden. PS: de milieuonvriendelijke boot moest toch al weg, wellicht 
te vervangen door een milieuvriendelijk genderneutraal voertuig?                                       
‘Sint Nicolaas’ is een uiting van een Christelijke traditie en bijgevolg ongewenst.  
 
“Hoe huppelt het paardje, het dek op en neer.” 
Opmerking: dieren horen in de vrije natuur en zijn er niet om trucjes te vertonen 
(huppelen) en al helemáál niet op genoemde boot. Een exces dat men vroeger ook 
wel zag in dierentuinen en circussen. Past niet meer in 2019 helaas. 
 
 “Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe.” 
Opmerking: ‘knecht’ is denigrerend, weinig respectvol jegens lager opgeleiden en 
suggereert bovendien een arbeidsongelijkheid die in deze moderne tijd volstrekt 
onacceptabel is. Het zogenaamde ‘lachen’ (zonder humoristische context) kan als 
een teken van mindere intelligentie of zelfs van een geestelijke beperking (lees: 
handicap) worden uitgelegd. Met het zogenaamde ‘roepen’ zijn slechthorenden 
niet of nauwelijks méé te krijgen, het betreffende woord is daardoor onnodig 
kwetsend en dient vervangen te worden door een passend alternatief. 
 
“Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.” 
Opmerking: door zoet aan lekkers te koppelen ontstaat een onjuist beeld. Het is 
juist zoetigheid (lees: suikers) wat voor obesitas en hart- en vaatziekten zorgt. 
Door uitgerekend het woord ‘zoet’ te verwarren met ‘lief’ of ‘braaf’ ontstaat een 
verkeerd beeld.  Voorstel: A wie zoet eet, krijgt obesitas (= waarschuwend) of B 
wie braaf is krijgt een wortel (= belonend).   
PS  eerder werd ‘snoeptomaatje’ voorgesteld maar de koppeling tussen snoep 
(slecht) en tomaat (goed) is ongewenst in deze. 

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘
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VOOR IK HET VERGEET 
 

 
 
In de vorige De Kijker, stond de aankondiging van het Theaterstuk ‘Voor ik het 
vergeet’. Inmiddels zijn alle uitvoeringen van de 16 reeds gespeeld. En met groot 
succes! Het publiek is erg onder de indruk van de professionele uitvoering. 
 
10 amateur acteurs hebben zich na 10 toneellessen, ontelbare uren repetitie en  
4 montagedagen ontwikkeld tot een groep acteurs die in staat is de toeschouwers 
te laten lachen maar ook te ontroeren. Dit alles dankzij de deskundige leiding van 
de regisseur Marijn van den Boogaard, producent Merel Hobrink en stagiaire Elise 
Modderkolk.  
 
Voor het stuk is een deel van De Gelderlandfabriek, door Vormgever Floris 
Barnhoorn, omgebouwd tot een verpleeghuis. Het ziet er prachtig uit. Het verhaal 
vertelt de belevenissen van een nieuwe bewoner die haar dierbaarste bezit is 
kwijtgeraakt en haar zoektocht langs de andere bewoners van het huis. Het geeft 
een goede inkijk in het dagelijks leven van een verpleeghuis en de druk die de 
zuster ervaart tijdens haar werk. De scènes worden door Ellen Verhagen prachtig 
begeleid op de piano. 
 
Alle openbare voorstellingen zijn reeds uitverkocht. De komende weken zal het 
stuk voornamelijk nog gespeeld worden voor leerlingen van het ROC en Lek en 
Linge. Zij krijgen middels deze voorstelling en een bijbehorende workshop de 
gelegenheid om zich te oriënteren op het werken in de ouderenzorg. 
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VAN BETEKENIS ZIJN VOOR OUDEREN 
 
Het langer thuis blijven wonen van ouderen vraagt om betrokken 
mensen, die voor deze ouderen iets willen betekenen. 
 
Zou u van betekenis willen zijn voor een oudere stadsgenoot?  
Voorkomende situaties o.a.: 
- Meneer De Bruin weet zich geen raad meer met zijn administratie. De 

vrijwilliger brengt deze samen met hem op orde en kijkt mee of meneer De 
Bruin het zelf op orde kan houden. 

- Mevrouw Verbeek voelt zich eenzaam, zij gaat nu samen met een vrijwilliger 
onderzoeken bij welke club, koffietafel of inloop zij zich thuis voelt. 

- Een andere vrijwilliger heeft een luisterend oor voor wat er speelt, maakt een 
wandeling en doet tegelijkertijd een boodschapje. 

- Een mantelzorger kan gaan sporten, omdat de vrijwilliger de zorg even 
overgenomen heeft. 

 
ElkWelzijn maakt werk van het welzijn van ouderen in Culemborg en hun 
mantelzorgers. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De wijkcoaches 
leggen het eerste contact. Daarna maken zij de match tussen de oudere en de 
vrijwilliger. ElkWelzijn coördineert en begeleidt dit vrijwilligerswerk.  
 
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek: neem contact op met 
wijkcoaches Loes van Delft, Rukize Kesmer of Karin Burgers, of met 
mantelzorgconsulent Caroline van der Meulen, 0345-515227.  
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg, 0345-515227 
  

het bestuur en de redactie wenst u 
van harte fijne, mooie Kerstdagen 

en een gezellige jaarwisseling. 
  

Maar vooral veel goeds voor in 2020! 
 

Wist u dat wij:

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

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

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

Markt 6 in Culemborg

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

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.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg

www.visscher.nl

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
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VAN BETEKENIS ZIJN VOOR OUDEREN 
 
Het langer thuis blijven wonen van ouderen vraagt om betrokken 
mensen, die voor deze ouderen iets willen betekenen. 
 
Zou u van betekenis willen zijn voor een oudere stadsgenoot?  
Voorkomende situaties o.a.: 
- Meneer De Bruin weet zich geen raad meer met zijn administratie. De 

vrijwilliger brengt deze samen met hem op orde en kijkt mee of meneer De 
Bruin het zelf op orde kan houden. 

- Mevrouw Verbeek voelt zich eenzaam, zij gaat nu samen met een vrijwilliger 
onderzoeken bij welke club, koffietafel of inloop zij zich thuis voelt. 

- Een andere vrijwilliger heeft een luisterend oor voor wat er speelt, maakt een 
wandeling en doet tegelijkertijd een boodschapje. 

- Een mantelzorger kan gaan sporten, omdat de vrijwilliger de zorg even 
overgenomen heeft. 

 
ElkWelzijn maakt werk van het welzijn van ouderen in Culemborg en hun 
mantelzorgers. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De wijkcoaches 
leggen het eerste contact. Daarna maken zij de match tussen de oudere en de 
vrijwilliger. ElkWelzijn coördineert en begeleidt dit vrijwilligerswerk.  
 
Wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek: neem contact op met 
wijkcoaches Loes van Delft, Rukize Kesmer of Karin Burgers, of met 
mantelzorgconsulent Caroline van der Meulen, 0345-515227.  
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg, 0345-515227 
  

het bestuur en de redactie wenst u 
van harte fijne, mooie Kerstdagen 

en een gezellige jaarwisseling. 
  

Maar vooral veel goeds voor in 2020! 
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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
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VOLKSKUNDIGE TON DEKKER OVER VERSPREIDING VAN DE KERSTBOOM 
  
Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) was een predikant en auteur die veel voor 
het Betuwse plaatsje Hemmen en omgeving heeft betekend. Hij kwam op voor 
zogeheten 'gevallen vrouwen' en probeerde op allerlei manieren arme gezinnen te 
helpen.  
Ook nu nog bestaan de ‘Heldring Stichtingen’ in het dorp Zetten, naast Hemmen. 
Daar worden nu kinderen en jongeren behandeld met ontwikkelingsstoornissen en 
ernstige gedragsproblemen. 
 
Kerstboom 
Wat iets minder bekend 
is, is dat Heldring ook 
verantwoordelijk was 
voor de verspreiding 
van de kerstboom, als 
symbool van de kerst, 
zo ontdekte 
volkskundige Ton 
Dekker. Heldring zag de kerstboom bij Baron van Lynden, heer van Hemmen. Hij 
zag er meteen een middel in om daklozen, alcoholisten en gevallen vrouwen mee 
te interesseren voor het evangelie. Bovendien bedacht hij dat kinderen zo 
makkelijker vertrouwd raken met christelijke rituelen. 
 
Daarnaast hoopte hij dat, als het leuker zou worden in huis, mannen minder 
geneigd zouden zijn om naar de kroeg of het bordeel te gaan. Geluk heerst immers 
"daar waar de huisvader, afkerig van uithuizigheid, elke gelegenheid aangrijpt om, 
met vrouw en kinderen, een schuldloos vermaak te genieten.”  
Heldring hield daarnaast niet erg van de voor katholieken heilige Sinterklaas. Nog 
een reden om goede PR te verzorgen voor de kerstboom. Heldring vindt het 
kerstfeest “misschien zelfs edeler in zijn bedoeling” dan het Sinterklaasfeest. Een 
jaar na zijn eerste ontmoeting met de kerstboom, in 1835, plaatste hij er een in de 
kerk in Hemmen.  
 

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

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.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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ZATERDAG 5 OKTOBER 2019       IN HET OUDE STADHUIS AAN DE MARKT 
De vraag werd gesteld: ‘hoe zou je moeten handelen als zou blijken dat de 
betreffende persoon zelf niet ziet wat de mogelijkheden voor hem of haar zouden 
kunnen zijn’. Ook hier werd op ingegaan en werden handreikingen geboden.   
Een vraag blijft echter: hoe bereiken we de mensen, die eenzaam zijn en in een 
isolement leven? Hoe komen we achter die voordeuren?  
Daarom werd er tijdens deze Seniorendag aan verschillende bezoekers gevraagd of 
zij mensen kenden die eenzaam zijn. Ook werd gevraagd of zij wisten waardoor dit 
zou komen. Zou mobiliteit een probleem kunnen zijn of zijn er andere factoren die 
een rol spelen?  
Wij hebben uit de gesprekken het volgende kunnen opmaken: iedereen kent wel 
iemand die eenzaam lijkt te zijn, maar weet niet of dit inderdaad zo is. Omdat die 
persoon zelf geen contact legt en zich afzijdig houdt, weet men ook niet of hij of zij 
eenzaam is. Bij verschillende gesprekken kwamen we niet tot de kern, mensen 
vinden het moeilijk om erover te praten en weten het ook niet echt of een 
alleenstaande persoon ook eenzaam is. Cijfers, gepubliceerd door 
Volksgezondheid en Zorg, geven aan dat de helft van de 55+ers eenzaam is. Wij 
vragen ons af hoe zij dit hebben gemeten. Is alleen-zijn bij voorbaat al 
eenzaamheid? Wel is duidelijk dat hoe ouder men wordt, zijn/haar netwerk en 
vertrouwde omgeving wegvallen, eenzaamheid toeneemt. Het is moeilijk om 
duidelijkheid te krijgen, wie is eenzaam, wie heeft behoefte aan contact, wie kan 
daar wat aan doen. De dag heeft ons in ieder geval geleerd, dat eenzaamheid 
onder senioren voortdurende aandacht verdient en dat wij als 
ouderenorganisaties samen met ElkWelzijn de vinger aan de pols moeten houden.  
Betty ten Cate, gepensioneerd maatschappelijk werker, riep tijdens de nazit 
iedereen op om eens contact te leggen met iemand in de eigen omgeving die 
alleen is. Eens vragen hoe het ermee is en misschien eens uitnodigen voor een 
kopje koffie. Allemaal een steentje bijdragen om wat aan eenzaamheid te doen in 
de eigen omgeving. 
 
Wij, de organisatoren van deze dag voor de senioren, hebben deze dag als zeer 
nuttig ervaren en hebben voeding gekregen om na te denken. Nadenken over 
mogelijkheden over wat we het beste kunnen doen om diegenen die behoefte 
hebben aan contact, verder te ondersteunen.  
Van de gelegenheid gebruikmakend willen wij alle medewerkers, standhouders en 
sponsoren heel hartelijk danken voor het slagen van deze dag. 
 
Mede namens KBO-PCOB en ElkWelzijn,  
Hennie Smidt, voorzitter Senioren Collectief Culemborg 
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TERUGBLIK                                              CULEMBORGSE SENIORENDAG 2019 
 

Deze dag stond geheel in het teken van “Op weg naar contact”.  We hebben 380 
senioren mogen ontvangen, die niet alleen voor de gezelligheid kwamen, maar ook 
om zich te laten informeren en lezingen te volgen. Zelfs is er gesport bij Family Fit 
en bij Gispen tafeltennis een balletje geslagen. De doelstelling van deze dag was 
vooral contacten leggen in het kader van eenzaamheidsbestrijding en veilig op weg 
te gaan om de contacten te kunnen leggen.  
 

‘Veilig op weg’ was één van de lezingen. De wijkagenten Ruud Wammes en Gerard 
van den Akker legden de aanwezigen 25 verkeersvragen voor en gaven later de 
antwoorden. Men kwam tot de conclusie dat er in de loop van de jaren veel is 
veranderd. De agenten gaven de bezoekers het advies om ook thuis eens een test 
te doen. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staan verschillende 
opfriscursussen voor autobestuurders, fietsers, scootmobielers en wandelaars. 
Gewoon eens doen op www.vvn.nl kunnen deze cursussen worden gevonden.   
 ‘Eenzaamheid wat kan je eraan doen’. Deze lezing werd gegeven door Sandra 
Rigter en Caroline Vermeulen van ElkWelzijn. Verschillende onderdelen kwamen 
aan de orde. Wat is eenzaamheid, hoe kun je het voorkomen en hoe is het op te 
lossen. Bij het oplossen kwam vooral naar voren dat je als persoon het vooral zelf 
moet doen, het willen en ook moet kunnen. ElkWelzijn bood de Cursus ‘Creatief 
Leven’ aan om samen de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.  
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Daar meldt zich een Metforminepil. Verkeersleider vraagt naar de bedoelingen. 
Metformine zegt dat hij de inspecteur is en de suikerfabriek komt controleren.  Hij 
verbaast zich over de vraag van de verkeersleider en zegt: “Je bent zeker nieuw 
hier. Ik kom hier iedere dag -wat heet drie keer per dag- voorbij. En als de toestand 
in de fabriek zorgelijk is, komt er straks ook nog een spuitgast bij.  
Het is maar dat je het weet, dus als hij zich aan je 
loket meldt, moet je hem direct doorsturen. In 
ernstige noodgevallen kan er op de meest 
onverwachte momenten een busje (met sirene op 
het dak) Dextrose voorbijkomen. Dat moet je 
absoluut niet tegenhouden. Dan moet het met de 
grootste spoed naar de suikerfabriek toe om direct aan het werk te worden gezet. 
Dus wees er steeds op bedacht en hou je ogen goed open”. 
 
In de loop van de ochtend -na koffietijd- meldt zich ineens een vreemde pil. Er 
wordt streng gecontroleerd. De vraag is wat deze pil wil. Het blijkt een 
paracetamol te zijn die niet meteen weet hoe bij de hersenen te komen. Het is 
immers een heel andere zijde van het lichaam. Verkeersleider neemt de 
plattegrond erbij en legt uit wat de te volgen route is, geeft aan dat als er 
problemen zijn er gebruik gemaakt kan worden van de Tom-Tom. “Eerst rechtuit 
naar beneden, melden bij de maagafdeling, vermengen met de maagsappen. Ja, 
dompel je gerust helemaal onder. Je hoeft niet te kunnen zwemmen want je wordt, 
als alles goed is, helemaal opgelost. Tenminste als alle sapjes meewerken. Maar 
daar gaan we wel van uit. Zo ben je dan lekker vloeibaar geworden en kan je maag 
je verder vervoeren en zo de hoofdpijn te lijf gaan”. 
 
Later op de avond kan er heel soms iemand langs 
komen met de naam Norit of Immodium. De Heer 
Norit maakt er vaak een rommeltje van en zorgt dan 
voor een inktzwarte afvoer. Betere kwaliteit levert de 
Heer Immodium. Met twee capsules pakt hij de 
ontstane diarree aan en zet alle vakkrachten in om 
de vieze binnenboel te redderen. Even spoelen en 
klaar. Spons en zeem daarna wel goed afspoelen om 
verdere infecties te voorkomen.  Raadzaam toch wel 
om daarna het voedsel langzaam en voorzichtig richting maag en darmen te 
sturen, middels slappe kost als beschuitje, slappe thee en rijst.  
 

20 DE KIJKER DECEMBER 2019 / JANUARI 2020  

 

 

INNAME VAN MEDICIJNEN                                           DOOR CARLA SOEPNEL 
 
Als je nog jong bent, slik je 
doorgaans niet veel medicijnen. In 
mijn jeugd was dat hooguit een 
aspirientje als je kiespijn of 
hoofdpijn had. En in de maanden 
met een ‘R’ elke avond een lepel 
levertraan! Brr.. met je neus dichtgeknepen en heel snel doorslikken. Later als je je 
maandelijkse ‘ongemakken’ had een pilletje tegen de buikpijn en dan had je het 
wel gehad. Maar…  zo geleidelijk komt er een pilletje of capsule bij. Op een 
gegeven moment slik je in de ochtend ineens 2 of 3 tabletten. Hetzelfde bij het 
middag- en avondeten. En later voor het slapen gaan nog zo’n klein dingetje dat 
maakt dat je de nacht goed doorkomt. 
 
In een gekke bui heb ik me wel eens afgevraagd hoe het een en ander in je 
binnenste wordt ontvangen en zijn weg vindt naar de plek waar het zijn nuttige 
werk moet doen. Ik heb veel fantasie en volgens mij gaat dat als volgt: 
Direct aan het begin van de slokdarm staat een ‘verkeersregelaar’. Er komt een 
ochtendpil aan met een slokje thee. “Ho,ho, waar gaat u heen?” “Ik moet naar de 
nieren en laat me meenemen in deze warme theestroom naar beneden”. ”Oké, snel 
dan maar en opschieten”.  
Direct hier achteraan een tweede pil, die wordt direct doorgestuurd naar de 
bloedbank. Het is een bloedverdunner. Hij krijgt een routebeschrijving mee van de 
verkeersleider: snel afdalen en bij het eerste circuitje linksaf, even rechtdoor en 
dan meteen de rechterboezem in en even daar blijven en dan via je rechterkamer 
je weg vervolgen. 
 
Ineens paniek… er is een snijwondje geconstateerd. Dijkdoorbraak dus. Dijkgraaf 
van het bloedschap wordt gealarmeerd en neemt de schade in ogenschouw, 
rekruteert zijn mensen om direct zandzakken aan te brengen en het bloeden te 
stelpen. Dit blijft echter vloeien vanwege de reeds ingenomen bloedverdunner.  
Dan gaat dus alarmfase 2 in. Overal vandaan worden vrijwilligers van het Rode 
Kruis opgetrommeld. Bacteriën van buitenaf worden door het 1e peloton Jagers 
teruggedrongen. En de eigen bloedlichaampjes worden aangespoord om alle 
zeilen bij te zetten. Voor alle zekerheid is een ziekenwagen standby om de 
gesneuvelden af te voeren. Echter, dankzij de voortreffelijke medewerking en de 
hulp van de heer Hans-A’Plast, is het leed in na zo’n 15 minuten geleden.  
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werk moet doen. Ik heb veel fantasie en volgens mij gaat dat als volgt: 
Direct aan het begin van de slokdarm staat een ‘verkeersregelaar’. Er komt een 
ochtendpil aan met een slokje thee. “Ho,ho, waar gaat u heen?” “Ik moet naar de 
nieren en laat me meenemen in deze warme theestroom naar beneden”. ”Oké, snel 
dan maar en opschieten”.  
Direct hier achteraan een tweede pil, die wordt direct doorgestuurd naar de 
bloedbank. Het is een bloedverdunner. Hij krijgt een routebeschrijving mee van de 
verkeersleider: snel afdalen en bij het eerste circuitje linksaf, even rechtdoor en 
dan meteen de rechterboezem in en even daar blijven en dan via je rechterkamer 
je weg vervolgen. 
 
Ineens paniek… er is een snijwondje geconstateerd. Dijkdoorbraak dus. Dijkgraaf 
van het bloedschap wordt gealarmeerd en neemt de schade in ogenschouw, 
rekruteert zijn mensen om direct zandzakken aan te brengen en het bloeden te 
stelpen. Dit blijft echter vloeien vanwege de reeds ingenomen bloedverdunner.  
Dan gaat dus alarmfase 2 in. Overal vandaan worden vrijwilligers van het Rode 
Kruis opgetrommeld. Bacteriën van buitenaf worden door het 1e peloton Jagers 
teruggedrongen. En de eigen bloedlichaampjes worden aangespoord om alle 
zeilen bij te zetten. Voor alle zekerheid is een ziekenwagen standby om de 
gesneuvelden af te voeren. Echter, dankzij de voortreffelijke medewerking en de 
hulp van de heer Hans-A’Plast, is het leed in na zo’n 15 minuten geleden.  
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Ook een geraspte appel met iets kaneel voelt zich prettig in de darmen na deze 
grote schoonmaakbeurt. Hierna is voorzichtigheid zeker nog een dag geboden. De 
verkeersleider weet anders niet hoe de dagelijkse medicijnen naar hun 
eindbestemming gestuurd moeten worden. 
 
Het is al avond geworden. Kort voor 
het slapen gaan meldt zich een klein 
rond uitziend pilletje bij de 
verkeersleider. Die zegt: “U ken ik 
niet, wat komt u doen op dit uur van 
de dag.”  Pilletje zegt: “Ik stel me eerst 
even aan u voor: mijn naam is Crestor 
met rugnummer 10 en ik kom toezicht 
houden op de cholesterol afdeling”. 
“He, wat zegt u, Cholosterol, nooit van 
gehoord. Weet u wel zeker dat u hier moet zijn en bent u niet voor de poes 
bestemd?” “Nee”, zegt Crestor nr.10 “Ik moet hier echt effe wezen, ben zo weer 
weg hoor”.  
Verkeersleider zegt: “Ik ga het toch even navragen, wacht hier maar eventjes”. En 
inderdaad krijgt Crestor het seintje dat hij verder mag. Maar hij moet zich melden 
bij de eerstvolgende halte. Er kan namelijk nog een inslaaptablet langskomen en zo 
kunnen ze dan samen verder liften. Een drankje voor de hoest bijvoorbeeld ziet de 
verkeersleider graag langs komen. Zo ook het wijntje en likeurtje die weten 
blindelings de weg naar de maag te vinden. Zijn ze echter met te veel en van een 
te zwaar kaliber dan lopen ze grote kans om als een vreemdeling uitgekotst te 
worden. Het lichaam zorgt zo zelf wel voor een grote schoonmaakopruiming en 
reinigt zichzelf. Ook bij brandend maagzuur komt er groot alarm in het 
binnenwerk. Brandweer rukt uit met groot materieel- er wordt gelukkig een 
Rennie ingenomen, gelijk maar twee- die vliegen naar beneden en doen hun werk 
grondig. Maagzuurbrand geblust, direct voelbaar resultaat. 
 
Oei wat krijg ik ineens een slaap…. De slaappil gaat zijn werk doen. Mijn ogen 
vallen dicht en ik droom van pillen en drankjes in mijn lijf die een vrolijk feestje 
bouwen, het glas wijn eerlijk verdelen en de zoutjes onder de armen verdelen. 
 
‘Wel te rusten Carla…slaap lekker..”                                                                              
 
 

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 a� oop 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

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

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
 
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +  
RIJBEWIJSKEURINGEN OP: 
Vrijdag 06 + 20 dec. 2019,  
Vrijdag 10 + 24 jan., 07 + 21 feb., 13 + 27 mrt., 
Vrijdag 10 + 24 april, 08 + 22 mei en 12 + 26 juni 2020. 
 
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. 
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen, 
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen. 
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren 
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot 
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de 
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen, 
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een 
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets 
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten 
media in de gaten te houden. 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te 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 keuringsarts). 
 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 



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 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

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

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

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

“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 Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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AFVAL VERWERKING INCONTINENTIEMATERIAAL 
Donderdagmiddag 31 oktober 2019 hebben wij: Hennie Smidt van het Senioren 
Collectief, Karin Burgers van ElkWelzijn en ondergetekende van KBO-PCOB een 
overleg gehad met Wethouder Joost Reus.  
Dit gesprek was gepland naar aanleiding van vragen van een aantal ouderen over 
de inzameling van incontinentiemateriaal. 
 
Gesproken is over de onduidelijkheden en problemen van afvalverwerking van 
incontinentiemateriaal, stoma artikelen en medisch afval waarmee een aantal 
senioren te maken heeft. Duidelijk is dat men voor het medisch afval bij de Avri 
terecht kan. Er wordt overwogen om een financiële vergoeding te gaan geven 
aan mensen die gebruik maken van incontinentiemateriaal. Dit zal op korte 
termijn in de gemeenteraad worden besproken. Omdat het niet helemaal helder 
is om hoeveel inwoners dit gaat, is afgesproken dat we gaan informeren bij een 
aantal thuiszorgorganisaties naar het aantal mensen waarvan zij weten die 
incontinentiemateriaal gebruiken. Verder is het belangrijk om goed na te denken 
hoe de inzameling van dit materiaal op een discrete manier kan gebeuren.  
We blijven in contact met de wethouder en houden u op de hoogte van de 
vooruitgang. 
Tevens heeft de wethouder gezegd voortaan ook De Kijker te gaan gebruiken 
voor meer en snellere informatie. 
 
Jan Pieters 
 
DROOMWENS 
In een droom liep ik een kerstwinkel binnen 
Achter de toonbank stond een engel 
Ik vroeg: wat verkoopt u hier? Al wat u maar wilt, was het antwoord. 
 
O, ja? zei ik. Echt waar? 
Nou, dan wil ik graag vrede op aarde, 
gezondheid en een veilig thuis,  
vrijheid en respect voor iedereen. 
 
Wacht even, zei de engel, 
Begrijp mij niet verkeerd, a.u.b. 
Wij verkopen hier geen vruchten  
Alleen zaden die u zelf moet zaaien……. 
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AANMELDINGSPROCEDURE DAGTOCHTEN     
 

De dagtochten van de SSCC zijn dit jaar erg populair! Leuk natuurlijk maar er blijken 
nogal wat onduidelijkheden te zijn. Het aantal deelnemers kan per keer verschillen, 
zo konden er met de dagtocht naar de Biesbosch maar 50 deelnemers mee omdat er 
niet meer mensen op de Fluisterboot mogen. Andere keren echter soms wel tot 62 
deelnemers. Dit leidt soms tot onbegrip. Vandaar onderstaande toelichting op de 
procedure. 
 

Aanmelden (tot de datum die vermeld staat in De Kijker) 
Zodra de dagtocht in De Kijker wordt aangekondigd kan men zich aanmelden: 
1. Via het aanmeldstrookje, deze kan men per post sturen of eigenhandig inleveren 

bij: Yvonne Brouwers Sleutelbloem 47 4102VB Culemborg. 
2. Via emailadres yvonnebrouwers@hetnet.nl met de volledige gegevens van het 

aanmeldstrookje, dus: opstapplaats, telefoonnummer, rollator en dieet. Geeft 
men meerdere mensen op dan graag deze namen ook vermelden zodat we 
kunnen zien voor wie er een betaling is gedaan. 

 

Alle aanmeldingen worden verwerkt op datum van binnenkomst. Het maakt niet 
uit of u zich aanmeldt per mail, post of het strookje door de bus doet. De datum van 
binnenkomst is bepalend. 
 

Wachtlijst 
Is het maximale aantal deelnemers bereikt, dan komt u op de wachtlijst. Mensen die 
zich per mail aanmelden krijgen meteen een bevestiging ook als zij op de wachtlijst 
staan. Helaas is het niet mogelijk om mensen te bellen, het zijn er vaak te veel en de 
administratie wordt dan te ingewikkeld (geen gehoor etc). Komen er afmeldingen 
dan kan de eerste op de wachtlijst de opengevallen plaats innemen. Deze persoon 
wordt dan gebeld. Lastiger is het als een groep van bijvoorbeeld 4 mensen zich 
samen heeft aangemeld en dus ook samen op de wachtlijst komt. Het gebeurt 
zelden of nooit dat er zich ook in één keer 4 mensen afmelden. We overleggen dan 
met diegene die de groep heeft aangemeld of er 1 persoon de vrijgekomen plaats 
inneemt of dat we de plaats aan een ander gunnen. Het kán dan gebeuren dat er 
nog meer afmeldingen komen en de groep van 4 toch naast het net vist. 
 

Afmelden en Afwikkeling 
Men kan zich tot 5 dagen vóór vertrek afmelden en het reeds betaalde bedrag 
teruggestort krijgen. Meldt u zich later af dan kan er helaas geen restitutie 
plaatsvinden omdat de Stichting dan de volle 100% moet betalen. 
Is er echter een wachtlijst en een ander neemt uw plaats in, dan kunt u wel restitutie 
krijgen omdat de Stichting dan geen verlies lijdt. 
De definitieve lijst deelnemers gaat naar de penningmeester. Diegenen die recht 
hebben op restitutie krijgen binnen een week hun geld teruggestort. 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN &  ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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AANMELDINGSPROCEDURE DAGTOCHTEN     
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deelnemers. Dit leidt soms tot onbegrip. Vandaar onderstaande toelichting op de 
procedure. 
 

Aanmelden (tot de datum die vermeld staat in De Kijker) 
Zodra de dagtocht in De Kijker wordt aangekondigd kan men zich aanmelden: 
1. Via het aanmeldstrookje, deze kan men per post sturen of eigenhandig inleveren 

bij: Yvonne Brouwers Sleutelbloem 47 4102VB Culemborg. 
2. Via emailadres yvonnebrouwers@hetnet.nl met de volledige gegevens van het 

aanmeldstrookje, dus: opstapplaats, telefoonnummer, rollator en dieet. Geeft 
men meerdere mensen op dan graag deze namen ook vermelden zodat we 
kunnen zien voor wie er een betaling is gedaan. 

 

Alle aanmeldingen worden verwerkt op datum van binnenkomst. Het maakt niet 
uit of u zich aanmeldt per mail, post of het strookje door de bus doet. De datum van 
binnenkomst is bepalend. 
 

Wachtlijst 
Is het maximale aantal deelnemers bereikt, dan komt u op de wachtlijst. Mensen die 
zich per mail aanmelden krijgen meteen een bevestiging ook als zij op de wachtlijst 
staan. Helaas is het niet mogelijk om mensen te bellen, het zijn er vaak te veel en de 
administratie wordt dan te ingewikkeld (geen gehoor etc). Komen er afmeldingen 
dan kan de eerste op de wachtlijst de opengevallen plaats innemen. Deze persoon 
wordt dan gebeld. Lastiger is het als een groep van bijvoorbeeld 4 mensen zich 
samen heeft aangemeld en dus ook samen op de wachtlijst komt. Het gebeurt 
zelden of nooit dat er zich ook in één keer 4 mensen afmelden. We overleggen dan 
met diegene die de groep heeft aangemeld of er 1 persoon de vrijgekomen plaats 
inneemt of dat we de plaats aan een ander gunnen. Het kán dan gebeuren dat er 
nog meer afmeldingen komen en de groep van 4 toch naast het net vist. 
 

Afmelden en Afwikkeling 
Men kan zich tot 5 dagen vóór vertrek afmelden en het reeds betaalde bedrag 
teruggestort krijgen. Meldt u zich later af dan kan er helaas geen restitutie 
plaatsvinden omdat de Stichting dan de volle 100% moet betalen. 
Is er echter een wachtlijst en een ander neemt uw plaats in, dan kunt u wel restitutie 
krijgen omdat de Stichting dan geen verlies lijdt. 
De definitieve lijst deelnemers gaat naar de penningmeester. Diegenen die recht 
hebben op restitutie krijgen binnen een week hun geld teruggestort. 



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

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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VASTE ACTIVITEITEN  BUURTCENTRUM BOLDERBUREN PRIJSSEWEG 1B 
 
Maandag   09.00-10.30  Yoga voor senioren 
     11.15-12.45  Valpreventie 
     14.00-16.30  Inloop voor jong en oud 
     14.30-15.30  Buurt Informatie punt  
      19.00-20.00  Formulierenbrigade (1ste v.d. maand) 
     20.30-21.30 Yin Yoga 
  
Dinsdag   08.45-09.45 Beweeggroep moeders uit de wijk 
     14.00-16.30  Inloop voor jong en oud  
     19.00-19.45  Wandelen (korte wandeling) 
     19.30-20.45  Wandelclub (lange wandeling) 
     19.30-22.00  Inloop voor volwassenen 
  
Woensdag 14.00-16.30  Inloop voor jong en oud 
     17.00-18.00 Zumba voor volwassenen 
     19.00-21.00  Mannenavond  
  
Donderdag  10.00-12.00  Inloop voor jong en oud 
     10.00-12.00  Ouder café, met kids (1ste v.d. maand) 
     14.00-16.30  Inloop voor jong en oud 
     17.30-20.30 Bolderburen maaltijd (3e v.d. maand) 
     20.00-21.00 Meditatie (laatste v.d. maand) 
 
Zondag   14.00-16.30 Inloop voor jong en oud (oneven weken) 
 

Voor meer informatie en aanmelden: Alice 06-14245505 of Karin 06-20718053 
www.elkwelzijn.nl of loop even binnen bij het Buurtcentrum.  



ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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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

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,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

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


