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WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN

Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken
wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te
melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat @gmail.com
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SENIOREN COLLECTIEF NA ÉÉN JAAR

Eén jaar geleden werd de nieuw geborene, de Stichting Senioren Collectief, op
25-0L-20L6 ten doop gehouden. ln het afgelopen jaar is er veel gebeurd en vele
activiteiten zijn succesvol geweest. Ook zijn we regelmatig door instanties
benaderd en konden we meepraten over zaken die senioren aangaan.

Onderstaand in vogelvlucht één en ander op een rijtje gezet.
- De Kijker - bron van informatie- werd door 5 redactieleden verzorgd en door

30 vrijwilligers bezorgd in 1400 brievenbussen.
- De "commissie reizen" organiseerde 5 dagtochten met in totaal meer dan

200 inschrijvingen. Ook de 80+ reisjes, die samen met de Stichting Samen

Verder werden geregeld, waren zeer geliefd.
- De rijbewijskeuringen in het Rode Kruisgebouw voor 75 plussers werden

drukbezocht. Gezien het feit dat de Gemeente stopte met het verstrekken
van de formulieren voor de benodigde geneeskundige verklaring, nam

Senioren Collectief de zorg hiervoor over. De benodigde formulieren van het
CBR konden ter plaatse gelijktijdig worden gekocht en ingevuld.

- De twee thema middagen, die samen met KBO en PCOB werden georga-

niseerd, konden rekenen op veel belangstelling.
- De middag in de Gelderlandfabriek over de Historie van de Culemborgse

Meubelindustrie kan gezien worden als succesvol. Deze middag werd door
240 gasten bijgewoond. Vele gasten vroegen het bestuur na afloop meer van

zulke middagen te organiseren.
- De bestuursleden hebben aan verschillende bijeenkomsten en overleg-

structuren deelgenomen. Er werden op verschillende terreinen contacten
gelegd. Het kost te veel tekst om dit hier te benoemen. We komen t.z.t. hier
in volgende uitgaven van 'De Kijker'op terug.

Dank willen we uitspreken aan:
- alle vrijwilligers,
- al diegenen, die hebben gedoneerd,
- de adverteerders van De Kijker (híerdoor is De Kijker zelf bekostigend),
- Bladt Charity, de Rabobank, Kruisvereniging Culemborg, Cultureel fonds en

Bu urtpanel fonds, a lsmede het gemeentel ijke Bu rger i nitiatieffonds.
Zonder al deze voornoemde vrijwilligers, adverteerders en financiële onder-
steuners zouden wij dit jaar niet hebben kunnen doen wat we hebben gedaan.

DANK.... DANK... DANK!
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í ev(B I a nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.r.. .,: ll .,r Íysiotheràpie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN :

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.
r ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een

cursus voor senioren.

valpreventie

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen : 06-18867283; evelien @evela nx.nI

Kijk op eenspp mijn website: www.evelanx.nl
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KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen von de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden

Schilderïen - Sierhussens -'Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 344
410,4 AE Culembors

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl



PARTYCENTRUM

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

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

BERT REINTJES, BEDANKT VOOR ALLES!!

ln de bestuursvergadering, samen met de redac-
tiecommissie, vertelde Bert Reintjes dat hij gaat

stoppen met de redactie van De Kijker en ook met
zijn bijdrage aan het organiseren van de thema
bijeenkomsten. Hij vertelde dat dit voor hem een

moeilijk besluit was, maar dat hij door piivé om-
standigheden prioriteiten moet stellen. Het bestuur
begrijpt dit, maar vindt het wel heeljammer.

Bert,
wij willen je hierbij onze dankboarheid betuigen voor alle zoken, die jij gedurende

longe tijd hebt opgepakt en gedoan. Door jouw bevlogenheid, je kundigheid en

enthousiaste inzet heb je jarenlong de redactie van De Kijker gedrogen en

versterkt. Je ging ook dit jaor nog op pad om somen met Ton Scholtens
advertenties binnen te halen, zodat DE KIJKER in 2017 weer budgettoir neutrool
gedrukt kan worden erfgrotis bij 1400lezers in de brievenbus volt.

lk weet dat een koal "Bedonkt" niet genoeg is, moor ik weet even geen ander
woord te bedenken. Sommige daden en gevoelens zijn niet in woorden uit te
drukken. Wat ik wel weet is dat wij allen: het bestuur, het organisatieteom van de

themabijeenkomsten en in het bijzonder het redactieteam, jou alle rust en goeds
wensen.

lk denk mede nomens de Culemborgse senioren en de lezers van De KIJKER te

spreken als ik de bewondering voor al je werk en onze dank uitspreek voor je
geweldige betrokkenheid en de geboden relevonte informatie.

Nomens het bestuur en de redactie
Sti chti n g Sen Ío ren Col I ecti ef Cul embor g

H en ni e Sm i dt, voorzitter

Telefoon

0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.
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DIENSTWERK

Dienstwerk Culemborg bestaat inmid-
dels ruim L0 jaar en heeft al vele
huurders en huiseigenaren geholpen bij
allerlei klussen in en om het huis.
Díenstwerk stuurt, indien men dit wenst,
bínnen enkele dagen een passende

kandidaat voor een bijbehorend tarief.
(zie www.dienstwerk. nl )

.SAMEN STAAN WE STERK, MET ELKAAR MAKEN WE HET VERSCHIL!'

Onder dít motto is Dienstwerk Culemborg in maart 201-6 gestart met een project
voor 65-plussers om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

PROJECT CULEMBORGSE SENIOREN SOLIDAIR

Nu in Nederland de zorgkosten toenemen en niet iedereen een beroep op een
ander kan doen, is dit een project waarbij mensen juist elkóór steunen. Dit gebeurt
in de vorm van kleinschalige sociale netwerken, waarin 65-plussers elkaar bijstaan
wanneer dit nodig ís.

Dit helpen kan praktisch zijn, een boodschap doen, gewoon voor de gezelligheid

koffiedrinken, een potje kaarten, koken, etc. De mensen die samen aan zo'n klein
socíaal netwerk deelnemen, spreken met elkaar af hoe ze dit invullen. lmmers,
niet iedereen is op alle momenten beschikbaar en de ander zal liever kaarten dan
koken.

OP ZOEK NAAR MENSEN

Dienstwerk Culemborg is nu op zoek naar mensen die willen deelnemen aan zo'n
netwerk. Wilt u íets betekenen voor uw leeftijdgenoten in de vorm van sociale
betrokkenheíd en praktische ondersteuning in uw buurt? Wij bieden met het
project Culemborgse Senioren Solidair begeleiding en coaching bij het vormen
van netwerkgroepen voor en door senioren.
lnteresse? Meldt u zich dan aan. Wij komen graag bij u langs met uitgebreide
informatie.

Olga Ellerman: 0345 533 933 of 06 5L 999 090
E-mail: olga.ellerman@dienstwerk.nl

fi :', :r. :r,;,r j'..',tt t'itt'.."t+r';,t 1.1"1,,;.','i'll*

-lrr.:,1.1,."1r: :,1.:...,, .,'r,,'...,,,rt-,li',,,,,,,,,,j j :.l **ó;,****x*,

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.n I

lENSïU/E
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Open ngstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 21.00 I za 8.00 20.00 I zo 11.00 - 18.00

w§ Gigl SmitS I Koopmanssildeplein 16 I 410sTX Culemborg lI.034s532525

BELASTI NGAANGI FTE 2016

Hoewel het invullen van de aangifte over 2016 nog niet aan de orde is, is het toch

nuttig om te weten met welke veranderingen we te maken zullen hebben.

VERANDERINGEN
- Op de eerste plaats is een vereiste dat u lid bent van de KBO/ANBO/PCOB.

Tijdens ons bezoek zullen we dan ook naar uw lidmaatschapskaart vragen.

- Een andere wijziging is het feit dat er per aangifte € 5,50 in rekening wordt
gebracht. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten die de bonden maken

voor de belastingservice. Verder kunnen wij als invullers een onkostenver-
goeding van maximaal € L2,OO vragen. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar

toen we het overigens niet gevraagd hebben. Hoe dat dit jaar zal gaan

moeten we nog bespreken in ons belastingserviceteam.

Veel mensen hebben tegenwoordig een DigiD. Met deze code hoeven we in
principe geen gebruik te maken van het computerprogramma van de bonden

maar van het programma van de belastingdienst. Dit heeft echter een groot

nadeel. De DigiD is een strikt vertrouwelijke code. Als die wordt afgegeven is

misbruik mogelijk bijvoorbeeld als het gaat over het opvragen van gegevens bij de

gemeente. Dat is natuurlijk maar betrekkelijk omdat de belastinginvullers in feite
toch al veel belangrijke gegevens kennen. Al met al toch voldoende reden om het
eventuele gebruik van DigiD ook In ons team te bespreken.

Hans van Wij ngaa rden, coördi nator belasti ngservicetea m

DAGBESTEDING 'BIJ DE DIJK,,

ln Culemborg is al enige tijd in het
buitengebied van Culemborg een

nieuwe kleinschalige mogelijkheid
voor DAGBESTEDING. ln een

huiselijke sfeer verzorgen zij de dag

voor zelfstandig wonende senioren
met en zonder beperking.

Meer info: 06 879229 00

ilt

l.t
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80+ REISJES MET STICHTING SAMEN VERDER

Er kunnen steeds 77 personen + één rolstoelploats deelnemer mee.

ERWTENSOEP ETEN

Nu het nog koud en winters is willen we in
februari heerlijke erwtensoep gaan eten op
een, idyllisch plekje aan de Lek en wel in

"Beachclub Klein Scheveningen" in Lopiker-
kapel.

TELANDS
body fashion

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

Datum:

Thuiskomst:
Kosten:

Opgeven:

zaterdag 18 februari.
U wordt opgehaald tussen 1L,00 -

rond 15.00 uur.
€ 10,00 Hiervoor krijgt u de busreis, erwtensoep met roggebrood
en spek plus 1 x koffie/ thee of fris.
tot uiterlijk L0 februari bij Riet van Hazendonk. Tel. 515001"

Ll-.30 uur.

NOGMAALS PANN EN KOEKEN ETEN :

Gezien de prettige ervaring en de grote
belangstelling voor dit reisje op 12

november 201.6 willen we dit tochtje
herhalen. De Ponthoeve ligt erg leuk. Aan de

ene kant kijk je op het stadje Vianen, aan de

andere kant op de Lek en aan de derde kant
kijk je de koestal in.

Datum:

Thuiskomst:
Koste n:

Opgeven:

zaterdag 25 maart 2017 .

U wordt opgehaald tussen 11.00 - l-l-.30 uur.
ongeveer l-5.00 uur.
€ 12,00 Hiervoor krijgt u het vervoer en een pannenkoek met
een consumptie. U kunt kiezen uit een pannenkoek met maxi-

maal twee ingrediënten er op.
tot uiterlijk L5 maart bij Riet van Hazendonk. Tel.: 515001".

(N.B.: mensen van de vorige reservelijst hebben voorrang).

Horloges

\eparatie van klokkèn en horlo§es.

Horlogebanden van Morellato

o Horloges van: Bruno Söhnle, funghan§i

Mondaine en Pellikaan Timinf"'.,1: '

:1

Een.nieuwe batterii voor uw horloge - aitild - voor slechts € 5,-

Sr4DsuunwERKN^AKERU Zoxrs
,.'

Het adres voor urir(

:i li I

KLOKIE THUIS TIKT
..:

H§I
itl

1;..
o.

o

o'

VAARTOCHTJE: ln mei staat ook nog een vaartochtje op het programma, ln een

van de volgende nummers van DE KIJKER leest u hier meer over.

DE KIJKER FEBRUARI 2017 Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com
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Kwaliteit, seruice
én d"eskundigheid
Gediptomeerde optlciens,
contactlensspeciaListen en

optometristen

@ merkx
brillen, contact[enzen en optometrie

V:rkensmarkt 15,4101 CKCutembors, 103451 520000
Pritssestrèat 1,4101 CM Cutemborg, 103451 51 73 78

Voo.straat 98 4132 AT Vlanen, 103,i7) 37 35 00

ww m-".kxbrlllen nl

8 MAART 2017 DAGTOCHT RUURLO, DOESBURG EN HARSKAMP

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we op weg naar Ruurlo. Bij aankomst
gebruiken we bij "Cactus Annie" 2 x koffie met lekkere kruidkoek. Daarna krijgen
we van Annie op een leuke manier uitleg welke cactussen er allemaal te zien zijn

in de Oase. Bijvertrek krijgt u een cactusje mee.

Om 12.30 uur gebruiken we bij restaurant "'t Wolfershuus Susebeek" een lunch

met kroket. Vanaf l-4.00 uur zijn we in het Hanzestadje Doesburg, dat binnen zijn

veste een uniek fabriekje herbergt - thans ook museum -, waar we uitleg krijgen

over hoe mosterd wordt gemaakt.

Daarna hebt u vrije tijd om in Doesburg door te brengen.

Om 1-7.15 uur gaan we bij restaurant
"De Molen" in Harskamp een heerlijk
stampotmenu gebruiken met o.a.

boerenkool, zuurkool, hutspot met
rookworst, spek, jus, diverse zuren en

als dessert een bavarois met
slagroom.
We verwachten rond 20.00 uur weer
in Culemborg te zijn.

Deze dagtocht kost € 53,00 Dit is inclusief 2 x koffie met koek, bezoek "Cactus

Annie"+ cactusje, lunch met kroket, bezoek mosterdmuseum, stamppotmenu en

vervoer.

AANMELDEN: het aanmeldformulier (bladzijde 08 ) kunt u tot 26 februari
inleveren bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47,4102 VB Culemborg,

e-mail : yvonnebrouwers@hetnet.nl.
BETALEN: betaling graag ook vóór 26 februari op rekening

NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:

O 1. 08:30 : Garage Streef
O 2. 08:35 : Betsy Perkweg/Roosje Vos

O 3. 08:40 : Otto van Reesweg/Vianense Poort
O 4. 08:45 : Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08:50: Driestad (bij bushalte)
O 6. 08:55: Marskramer Chopinplein

Altijd vers, altijd lekker
Wist u dat wii:

- Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag rw unch kunnen verzorgen
Elke dag kurnen bezorgen
Elke dag verse v aalen oÍ gebak kunren verzorgen

- Een ul.gebreld assortimeni hartige snacks hebben
Voor u eLke dag verse kofÍie met lets ekkers voor l<L.lnnen verzorqen
Onze winke e <e dag scioor en fris is

U elke dag met een glim ach bedienen

Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altiid vooÍ u klaar

DE KIJKER FEBRUARI 2017



DE OUDERENADVISEUR

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat is de wens van velen. Dat klinkt
eenvoudig maar dat is het soms niet. Wanneer men vragen heeft, of hulp nodig
heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg en niet goed weet hoe men dit
moet aanpakken, dan kan men terecht bij de ouderenadviseur.
De ouderenadviseur kan, door middel van het geven van informatie en advies,
ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en gaat hierbij uit van de wensen
en mogelijkheden. Dit kan telefonisch maar ook in een huisbezoek. N.B. Er zijn

geen kosten aan verbonden.

Voorbeeldsituaties:
- u kunt zich thuis steeds minder goed redden. Wassen en aankleden lukt niet

meer. Bijwie klopt u aan?
- koken gaat steeds moeizamer, hoe komt u aan uw dagelijkse maaltijd?
- zorgvoor het huishouden valt u steeds zwaarder. Hoe regelt u hulp?
- U heeft niemand die met u meegaat naar het ziekenhuis.
- het wordt steeds moeilijker om financieel rond te komen, of u heeft schulden.

Voor deze en andere situaties kan men terecht bij de ouderenadviseur.
Voor info: ElkWelzijn: Sylvia Mooren, Meerlaan 22, Culemborg, Tel. 51.5227

INVULSTROOK inleveren vóór 25 februari bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47,
4102 V B Cu !emborg, e-mail : yvonnebrouwers@ hetnet.n l. (Zie pag. 07)

Y--

Adres van persoon nr. 1-:

INVULSïROOK DAGTOCHT RUURLO, DOESBURG, HARSKAMP

Nr. oostao- Rolstoel/Naam ter.nr. ' 
;iJ;" ;;i;;;; Dieet

.l_:

DE HISTORIE VAN DE CULEMBORGSE MEUBELINDUSTRIE

De middag van L8 november 2016 in de gelderlandfabriek was een succes!

die de

Senioren Collectief en de Stadswerk-
plaats kunnen terug kijken op een

geslaagde middag. Een middag waar
de meubelindustrie en de oud mede-

werkers centraal stonden. De 240
aanwezigen waren zeer positief en

vroegen zelfs om meer van zulke

middagen.
Bent u er geweest en wilt u nog even

terugkijken of bent u nieuwsgierig geworden naar deze middag, kijk dan op onze

webs ite www.seniorencollectiefcu lemborg.nl
Even klikken op evenement en u ziet alle 90 meubelfabrieken aan u voorbij gaan.

Alsmede de presentatie "ode aan de medewerkers" met diverse foto's en een

beeldoverzicht van deze middag.
Hennie Smidt

DE KIJKER

Er waren mensen die de omslag van DE KIJKER teveel deed denken aan DE ANBO

terwijl die in Culemborg is opgeheven en we verder gegaan zijn als SSCC. Daarom

koos het bestuur voor een andere kleur omslag. Tevens is besloten dat we enkele

keren per jaar een extra dik blad zullen uitgeven. 20 pagina's in plaats van 16

pagina's. Deze DE KIJKER van februari bevat al 20 pagina's. Dat zult u waarschijnlijk
alwelgemerkt hebben.

AANVU LLI NG REDACÏI ETEAM

We zijn heel blij dat zich iemand heeft aangemeld als redactiemedewerker. Haar

naam is Louisette Duchène en van af februari gaat ze het redactieteam ver-
sterken. Louisette: hartelijk welkoml!! Wijvinden dit extra fijn gezien het feit dat
Bert Reintjes, jammer genoeg, stopt met het redactiewerk. Dit heeft u kunnen

lezen op pagina 3.

De redactie- en de bestuursleden hebben reeds kennis gemaakt met Louisette.

We wensen en hopen dat we iets kunnen betekenen voor elkaar en voor de lezers.

Het ziet ernaar uit dat dit wel zal lukken.

Namens het redactieteam, Riet van Hazendonk

"1_:

;3:

.4:
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Opmerkingen/ bijzonderheden :
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DIS-GROEP CULEMBORG

DIS is een afkorting van Digitale lnloop Senioren. Zij

biedt SO-plussers gratis computerhulp op
verschillende locaties. Hier kunnen zij tijdens de

inloopuren terecht met vragen over, en problemen
bij, het gebruik van de computer of tablet. Zij

kunnen in de meeste gevallen pasklare antwoorden
geven en problemen (helpen) oplossen.

De D|S-groep is ontstaan in de jaren '90 en bestaat uit een aantal vrijwilligers die
het leuk vinden mensen te helpen met computerproblemen. De groep werkt
samen met de Bibliotheek Culemborg, ElkWelzijn te Culemborg en Stichting
Zorgcentra De Betuwe, afd. Culemborg. Als groep hebben zij de beschikking over
de computerruimte in de Bibliotheek waar 12 computers staan met Windows l-0.

Tevens hebben zil zelf 3 laptops met Windows 10 waarvan er steeds 2 beschikbaar
zijn het Huis van de Buurt. Als u zelf geen computer heeft, kunt u op deze

computers en laptops een keer ontdekken wat men er zoal mee kan doen. Als
groep zijn zij bekend met het feit dat mensen van 50+ en ouder niet zo snel

omgaan met de nieuwe technieken als jongeren. Zij houden daar rekening mee:

met veel geduld leggen ze de werking van de computer en de computerprogram-
ma's uit. De hulp is gratis. Er staat wel een busje op alle locaties waar men een

vrijwillige bijdrage in kan doen.

Men is van harte welkom op een van de volgende locaties:
- het Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20. Op woensdag 10:00 - 12:00
- museum Elisabeth-weeshuis/bibliotheek, Herenstraat 29 . Op

woensdagmiddag van 1,4:30 - 16:30 uur.

Op deze locatie kan men, zoals hierboven vermeld, werken op de aanwezige
computers, die voorzien zijn van Windows 10. Wanneer men lessen volgt bij
SeniorWeb West Betuwe (SWWB) of de Volksuniversiteit, kan men zijn

huiswerk maken, waarbij men direct begeleiding krijgt. Als u een eigen
laptop of tablet heeft, kunt u die meenemen en het huiswerk direct daarop
maken.

Op deze locaties wordt u gratis geholpen en de toegang is vrij.

DISGROEP

ln 2017 zijn er middagen waarin de D|S-groep

extra onderwerpen behandelt.

EXTRA ONDERWERPEN:
- op 22februari het onderdeel "verkennen

van de computer".
- op 5 april: "aangifte inkomsten-belasting

per computer".
De toegang voor deze inloopmiddagen is gratis

en worden gehouden in het Elisabeth Weeshuismuseum, Herenstraat 29,

aanvang l-4.30 uur.

Als men gebruik wilt maken van standaard inloopuren, kunnen de vrijwilligers van

de D|S-groep u onder meer helpen met en bij:
- alle programma's van Windows 7, 8 en 1-0,

- Microsoft Office-programma's Word, Excel en PowerPoint,
- internetten, tPt

- e-mailen,
- beveiliging van uw apparaat en programma's,
- schoonmaken van uw apparaat
- video- en audio bewerking,
- fotobewerking.

Heeft men een vraag over, of probleem met, een onderdeel dat niet in het lijstje
staat, kom dan gerust even langs op een van de locaties.
Ook kan men zijn of haar vraag of probleem eerst per e-mail sturen. Men
ontvangt dan zo spoedig mogelijk gericht antwoord en soms al direct de oplossing
voor het probleem of het verzoek tijdens de inloopuren naar de locatie te komen.
Neem, als u een laptop of tablet heeft, deze dan wel mee.

Het e-mail adres is: disgroepculemborg@gmail.com
De website is: disgroepculemborg.weebly.com.
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zoken.

Hebt u dat ook, dat u soms niet op een naam kan komen. Later, als het niet meer
nodig is, dan weet je het weer. lk heb een nieuwe uitdrukking geleerd: "Een

senior moment". lk heb erover nagedacht, hoe ik dit "senior moment" moet
plaatsen. Nou ik heb een verklaring gevonden. ln de afgelopen weken werd ik
geconfronteerd met verschillende zaken uit het verleden. Bijvoorbeeld tijdens de

middag in de Gelderlandfabriek over "de Historie van de Culemborgse meubel-
industrie". Er kwamen heel veel herinneringen boven. Bij een TOP voorstelling in

de Fransche school werd Farce Majeure nog eens ten voete uit belicht.50 jaar
geleden bleek dit programma al uitgezonden geweest. Wat bleek: de liedjes

werden nog door iedereen meegezongen en ook de sketches konden op

herkenning rekenen. Alles kwam weer in ons brein naar boven: Culemborg met
zijn meubelfabrieken en Farce Majeure met zijn sketches.

Naast al die herinneringen uit ons verleden moeten
we ook even stilstaan bij het heden. Alle beelden en

namen van politieke figuren over de gehele wereld
komen in de media aan ons voorbij. Artiesten,
acteurs en sporthelden vermaken ons op de TV. Er

wordt wel van ons verwacht al deze televisie persoon-

lijkheden bij naam te kennen. Dan nog niet te spreken
van alle mensen die we in meer dan 65 jaar in het
verleden hebben ontmoet. lk weet niet of u een com-
puter heeft, maar bij een groot bestand duurt het lang
voordat de gewenste gegevens verschijnen. Wat
dacht u dan van onze hersenen, zoeken, zoeken in
een gigantische brij van namen en beelden die wij in
ons gehele achterliggende leven hebben opgeslagen. Daarom duurt het volgens

mij ook wat langer dat wij (de senioren) op een naam kunnen komen, toch !? lk
weet natuurlijk ook wel dat ik zwam, alles loopt terug als je meer jaren telt. Ook je

hersenen, maar deze verklaring lijkt me toch wel heel aannemelijk. lk hou me

eraan vast, want laten we het "Senior moment" accepteren en misschien zelfs

koesteren. Een moment dat bij onze leeftijd hoort en volgens mij ook getuigt van

een rijk, intensief en maatschappelijk betrokken leven.

lk wens u nog heel veel mooie momenten toe en laat het "senior moment"
daarvan, dan wel af en toe, deel uit mogen maken.
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ONBEZORGD OP REIS? MAAK KENNIS MET ECT ZORGVAKANTIES

Aan de overkant van de rivier de Lek ligt
Schalkwijk. Hier is ECT Zorgvakanties geves-

tigd. Een reisorganisatie gespecialiseerd in

zorgvakanties. U kunt met ECT op reis in

Nederland, in Europa en ook ver weg.
Onze gast houdt van natuur, cultuur, steden
en rust en wil graag interessante excursie-
mogelijkheden. U wilt terug kunnen vallen op ons deskundig team van vrijwillige
reisbegeleiding en verzorgenden. Het team ondersteunt de gast bij zijn zorgvraag,
zodat u ontspannen en zonder drempels op reis kunt.

ECT Zorgvakanties verzorgt graag een onvergetelijke reis voor:
- gasten met een beperking en/of zorgvraag
- partner, familieleden en/of mantelzorgers
- gasten die terug willen vallen op ons deskundig begeleidingsteam.

U kunt met ons op reb per bus, vliegtuig of inschepen op een zee- of riviercruise.
Onze reizen kennen diverse gradaties qua aanpassing. Het is daarom belangrijk
dat u de juiste keuze maakt voor een bij u passende reis. Wijadviseren u graag.

Als bestemmingen kunt u onder meer denken aan Engeland, Duitsland, Slovenië
en Noorwegen. Als u verder weg wilt, dan behoren Zuid-Afrika, lJsland en de VS

tot de reismogelijkheden in het nieuwe reisjaar.
Wilt u nader kennismaken met het concept van ECT Zorgvakanties en het
reisaanbod? Kent u iemand voor wie deze manier van reizen een uitkomst is?

Vraag dan onze nieuwe brochure 2017 aan. Met veel plezier sturen wij u die
kosteloos toe.

Op onze Facebookpagina plaatsen wij regelmatig interessante nieuwsberichten.
Neemt u eens een kijkje op www.facebook.com/ECTZorgvakanties. Ook kunt u

terecht op onze website www.ect-zorgvakanties.nl of u belt T (088) 328 00 00.

Onze afdeling reserveringen is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 -
17.00 uur. Mailen kan via info@ect-zorgvakanties.nl.
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ASEM

ATJAR

BAMI

DJAHE

EMPING

GORENG

IKAN

IKAT

HATI

KATJANG

o KETJAP

o KLAPPER

o KOKOSMELK

o KROEPOEK

o LAOS

o LOMBOK

o MIE
o NASI

o OEDANG

o OPOR

o TAMARINDE
o TAOTJO

o TELOR

o TEMPE

o TERASI

o TERI

o PEDIS

o PETEHBONEN

o ROEDJAK

o SANTEN

o SEREH

o SEROENDENG

o SJALOTTEN

o SMOOR

o SOJA

o TAHOE

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, een woord.

De oplossing van de woordzoeker uit het september/oktobernummer is:
,TROMPETGESCHAL'
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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 1 1:00 tot 14:00 u

GnnuwELMAN yA
t w e e w i e I e r s '1)'"lL MI

@
E1IJrtr) ntte kennis en ervaring

in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www. grauwel ma ntweewielers.nl

Te|.0345- 531.572



@OITY

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.n I
rti. paÍkeren: Jd(hthàven, Pàlumbustetrein Belàald firkeren Lange Meent

íÈy,,*l^-?[kj

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T. 0345 - 51 0425

www.vand riel-schi ldersbedri jf.nl

info@vand riel-schi ldersbedri jf.nl

Ív{enC fri, u*,i, sr eisons
Chinese beweg!ngskunst voor iedereen!

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het

valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf !

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

SENSOOR

Veel mensen hebben geen of te weinig sociale contacten. Eenzaamheid is het
gevolg. ln het contact met Sensoor is er aandacht voor de belangrijke zaken uit
iemands levensverhaal, en ook voor zo maar een praatje.

Niet alle zotgen, vragen, problemen, geheimen kun je (meteen) delen in je
omgeving. Een eerste keer je verhaal anoniem vertellen aan een geschoolde

vrijwilliger die met aandacht en zonder oordelen naar je luistert, kan helpen om
de spanning te verminderen. Het is vaak een opstap naar openheid en

hulpverlening. Wanneer u al hulp of begeleiding heeft kan Sensoor een aanvulling
zijn op wat dichtbijgeboden wordt.
Bereikbaarheid
Sensoor is in opdracht van de gemeenten 24 uur per dag telefonisch bereikbaar,
tel. 0900 - 0767. Voor iedereen die behoefte heeft om met iemand te praten.

Chatten kan van 10.00 - 22.00 uur en mailen kan altijd, via www.sensoor.nl

WONINGCORPORAru KLEURRIJK WONEN

Digitale balie
Begin december viel er bij huurders van KleurrijkWonen een brief in de bus met
als onderwerp: Digitale Balie. Een mogelijkheid waarmee snel en eenvoudig eigen
woonzaken, 24 uur per dag, kunnen worden geregeld.

Het bestuur van Senioren Collectief kreeg signalen dat dit bij veel oudere
bewoners onrust veroorzaakte, omdat ook hier weer de computer moest worden
gebruikt als men contact wilde en/of een reparatie moest doorgeven. Er werd in

de brief niet aangegeven dat, als men geen computer heeft, er ook gewoon naar
een bepaald nummer kan worden gebeld. Vanuit Senioren Collectief is er een e-

mail naar Kleurrijk Wonen gegaan, dat het jammer is dat men in de brief niet heeft
aangegeven dat er ook gebeld kan worden. Twee dagen later kregen we bericht
terug met de mededeling dat er een 2" brief naar de huurders is verzonden met de

vermelding dat, als men geen computer heeft, er op de oude manier naar Kleurrijk
Wonen gewoon kan worden gebeld. Men had begrip dat er onrust en paniek was

ontstaan bij de oudere huurders, maar dat dit zeker niet de bedoeling is geweest.

KleurrijkWonen vroeg ons, in geval er vragen komen, te antwoorden dat er
eigenlijk niets veranderd is en telefonisch contact altijd mogelijk blijft.

Het telefoonnummer van KleurijkWonen is 0345 596100

DE KIJKER FEBRUARI 2017



RIJBEWIJSKEURING 75+

DATA RIJBEWIJSKEURI NGEN:

op de woensdagen 01- en 15 februari, 01- en 14 maart (dit is op een dinsdag), 05

en 19 april , 03 en 17 mei
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keu ri n gsa rts, vi a Med i pa rtners, te lefoo n 07 1.-57 28434
De keuringskosten voor het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor leden van een

ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. De keuringskosten
voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betolen aan de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: met ingang van L3 april 2016 kunt u op de dag van
de keuring een gezondheidsverklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet
invullen. U kunt het formulier namelijk niet meer op het gemeentehuis verkrijgen,
U dient hiervoor € 35,00 te betalen.
MEEBRENGEN:

Voor de keuring dient u mee te brengen:
1. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt

uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,

(persoonlijk gratis af te halen bij

4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039

TOP-VOORSTELLING IN FRANSCHE SCHOOL

- Maandag 6 februari: Yvonne Keuls met "Familiegedoe"
Yvonne Keuls weet haar schrijverschap met haar stem een extra dimensie te
gevena Ze is een ras vertelster en neemt haar publiek mee op een reis door haar
leven en haar werk. En passant stelt ze ook haar familie, vrienden en huisdieren
aan u voor en dat kan leiden tot hilarische momenten, vandaar de nogal
uitdagende titel van het programma.

- Maandag 6 maart: Keuzefilm
Op deze middag wordt een film vertoond die tijdens één van de TOP-middagen
door de bezoekers is gekozen. Deze gekozen film wordt t.z.t. bekend gemaakt.
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De vrijwilligers van Klaartje veryoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
en naar zíekenhuizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

onder een
aangeboden

In Bartjes kringlooprcentrum zijntegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Alt{d in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart'
speciaal thema bijzondere artikelen
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

angru
aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffïecomer ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de
bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en zíel tn voor het welziin van ouderen en
beperking. Ze doen hun werk graag en met plozicr. U bent

mensen met een

welkom!



www.visscher.nl

FEBRUARI EN MAART 2CI17

DATUM

i

Wo., 01

ACTIVITEIT TIJDSTIP

feb. Rijbewijskeuring Zie pag t6

7a o4 foh Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840) i 10:00Lo' vï rEU' 
. Gratis rondleiding oude stadhuis (duur: 1,5 uur) 14:00

Ma. 06 feb. ; TOP programma Fransche School, zie pag. 3.6 '1.4:OO

Za. 1-1 feb. : Repair Café, Dahliastraat 30 12:00 - 16:00

Wo. 15 feb. Rijbewijskeuring. Zie pag. 16 10.00

Za. j_g feb. W_andelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840)
80+ reisje: erwtensoep eten

10:00
Zie pag. 6

wo. 0L mrt. Rijberïiijskeuring

7a o4 mrr Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840) 10:00

Zie pag. 1,6

Ma 06 mrt,

Wo. 08 mrt.

TOP programma Fransche School, zie pag. 16 14:00

Dagtocht Ruurlo, Doesburg en Harskamp

Repair- en kledingruil Café, Dahliastraat 30

Zie pag.7

10:00 - 1-6:00Za 
, 
1L mrt.

Di. r 1"4 mrt.
j

Za. , l-8 mrt.

Za. 25 mrt.

Zie pag. 16

80+ reisje: pannenkoeken eten

DIS (=9;g;1"Ie lnloop Senioren) computerhulp: vrije inloop
Op de woensdag middag 1,4:30 - 16:30 in de bibliotheek, Herenstraat29

Rijbewijskeu ring

Wandelen vanaf De Raaf nr, 2 (info: 513840) 10:00

Zie pag. 6
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DATUM
l

Vr. 03 feb.
l

Wo. 22feb.

Do. 23 feb.

FEBRUARI EN MAART 2017

ACTIVITEIT

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis

Optreden "Fruitig geflipt" op Het Plein. Gratis

Mannenavond op Het Plein. € 2,50

Café Nostalgia op Het Plein. Gratis

Bingo op Het Plein. Kosten: €2,50/€4,,.ió

Mondharmonicagroep uit Renkum, op het Plein.

G ratis

Verkoop Jonker schoenen op Het Plein

Lu nchconcert

TIJDSTIP

L4:00 - 16:00

1-9:30 - 21:00

L9:00 - 21:00

1-0:00 - L2:00

14:00 - 16:00

19:00 - 21:00

1"4:00 - 16:00

1-0:00 - 12:00

11:00 - 15:00

Vr. 24feb. Beautyochtend op Het Plein. € 2,50

Za. 25 feb.

Di. 28 feb.

Vr. 03 mrt.

Za.

Do.

Vr.

Za,

Di.

Do.

Vr.

04 mrt

16 mrt.

L7 mrt.

25 mrt.

28 mrt.

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis

Cafe Nostalgia op Het Plein. Gratis

Bingo op Het Plein. Kosten: €2,5O/€3,5O

1-4:00 - 16:00

1-4:00 - 16:00

19:00 - 21:00

19:00 - 21-:00

10:00 - 12:00
l-4:00 - 16:00

30 mrt. Mannenavond op Het Plein. € 2,50

- Beautyochtend op Het Plein. € 2,50
51 mrt' 

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis

Elke maandag : Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30 - 12:00

lnfo: Gerrie Voorhorst, tel.: 520164 of Ria Spronk, tel.: 513292

Elke woensdag: DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00 - 12:00

Elke woensdag: schilder- en tekenclub. Vrije inloop 09:30 - 11:30
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contactpersoon: Marthie Reverda

Elke woensdag: klassiek uurtje "Beethoven", 10:30 - 1-1-:30

Voor meer informatie raadpleegt men de affiches en de aankondigingen.
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Brenkman I Varkensmarkt lo I Culemborg
Í 0345 512673 | www-brenkmanculemborg.nl
Opèningstirdèn di t,/m vr giOO - l8:OO

vr koopavond 19:OO 2'l:OO I zaÀ*OO 17:OO

KARAKTERUITVAART :

@ @ @ ïïffiïff',ffins€n'n'[werp
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Mqrkt 40 - 410'lBZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchten

Solodes en Pote ,s

Wiln en Relotiegeschenken

MM:MM§?§'WN

@
1O% KORTING

op veftoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)
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reizen

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenvervoer,

Streef Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons bent u op het goede adres om voor u en uw

medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Voor alle info, Streef Reizen BV
vragen of Ant. van Diemenstraat 14
offertes: 4104 AE Gulemborg

Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
i nfo@streef -reizen. n I

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEIÏEN IN BONVIE

(contactpersoon: Teuni Verwolf, tel. 471000)

Maandag
09:00 - 12:00
09:30 - 10:30
L8:00 - 23:00
19:30 - 21:30

Dinsdag
09:00 - 12:00
13:30 - L6:00
1.9.3O - 22:OO

Woensdag
09:00 - 12:00
10:00 - 11;00
13:30 - 17:00

Donderdag
09:00 - 12.00
13:00 - 1-7:00

13:30 - 16:00
L8:00 - 23:00
19:15 - 21:30

Vrijdag
09:00 - 12:00
09:00 - 09:45
09:30 - 11:30
1-0:00 - 12:00

Zaterdag
1-0:00 * 12:00

Zondag
10:30 - L2:00

;;;,,

!,/*r* f:,tlr*mti,r.4
Koffie-inloop in De Ontmoeting
Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt)
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent: Ruud van Nunen

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Sjoelen

Zangkoor onder begeleiding van Aniecke van Delft
Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Zumba
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Koffie-inloop in De Ontmoeting
Biljarten met biljartclub BonVie

Scrabble

Biljarten met biljartclub BonVie

Koersbal

Koffie-inloop in De 0ntmoeting
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotheropeute
Breiclub
Schilder/tekenclub. Eigen materiaal meenemen.
(docente lnek Terstappen, begeleiding om de week)

Koffie-inloop in De Ontmoeting

KotÍic inloop in De Ontmoeting

Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 I € 1,00
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COLOFON

§TICHTING §ENIOREN COTLECTIEF CULEMBORG

Adres secretariaat:
post: Lindeboom13, 4101 WE Culemborg

e-mail : sscc.secretariaat@gmail.com
K.v.K. 64893847
Bank: NLSSRABO 0308 6178 00

Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl
BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smidt

hen n iesmidt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secreta riaat@gmail.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens @tele2. n I

Dhr. J. (Hans) Dirkse

d irksonidus@ziggo. n I

Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema.nl

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr, A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2. n I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nI

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
vi rginievermeulen @ hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaa rd @ hotm ail.com

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

"Klaa rtjes"-reizen

Belasti ngi nvulservice

s1s013

st4879

753039
0649715550

518935

520664

515001

753039

753039

06391,42217

515001

513955

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u

ons wilt steunen met een (kleine) bïjdrage, zijn wij u zeer dankbaar.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:

NLSSRABO 0308617800 t,n.v. SSCC te Culemborg.

LAVE woninginrichting
IIffiIffi'ffiII

Color Aour lik
Tapijt-vi nyl-laminaat-marmoleum-pvc

Gord ij nen-vitrage-inbetween

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette

Zonnescherm-screen-rol luik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave-wonen.nl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

&§::::, , ' VefkOOp
Samen lossen wli uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn w'1i er om het op te lossen.

l.l kLrnt altll'd zonder afspraak gewoon bi1'ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
rl,rn k,,rrr<.n wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

DE KIJKER FEBRUARI 2017

www.Í1 computers.nl info@f1-computers.nl



MEU BELHANDEL,,'B rodaal"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl.2 nachtkaÍjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

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 - HooÍdbord met bies

van€2075,- NU € Í550,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € Í050,-
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6000M2
WOONIDEEËN

IN TIFESÏYLE
EIGENTI'DS MODERN

EN INDUSTRIEET

ROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

U vindt ons ook oD WWW-BRADAAL.NL



Sen ioren Collectief Culem borg



Oude Vismarkt 3

4101CA Culemborg
Tel. 0345-5,13370

§Wwb§e§e mwmdxwrg
\rssr thu§s o$ b§mmenx

de inlste§tímg

KoopmansgiJdgplein r8
4ro5 TX Culenlborg

a345 473 609
infn@mwdpluszorq nl



Kopij voor het aprilnummer inleveren vóór 1 maart 2017

INHOUD

FINANCIËLE STEUN AAN SENIOREN COLLECTIEF........... .,,,,,,.,,,,.,.,2
THEMABUEENKOMST fÉTLIGHEID....... .3

AGENDA SSCC....... ..................................... 73

COLOFON

WUZIGINGEN DIE VOOR DE IEZER VAN BEIANG ZIJN
Om over de juiste gegevens te beschikken vqn de lezers van De Kijker, ver-
zoeken wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere
Íedenen, te melden bÍ Stichting Senioren Collectief Culemborg:
sscc.secretariaat @gmail.com

DE KUKER MMRT 2017



FINANCIËtE STEUN SENIOREN COTLECTIEF: WORDT VRIEND!

U kunt het Senioren Collectief helpen met uw financiële steun. Daarmee draagt

u bij aan de continuering van het informatieblad De Kijker. Tevens levert uw

bijdrage, indien € 20,- of meer, voordelen op wanneer u gebruik maakt van

Gunther's Family Fit en de rijvaardigheidskeuringen. Uw bijdrage maakt het ons

mogelijk om nog meer activiteiten aan te bieden. Denk daarbij, als voorbeeld,

aan de geslaagde middag van de "Historie van de Meu bel-industrie"' in Culem-

borg. U kunt doneren door een bedrag over te maken naar rekeningnummer

NL58 RABO 0308 6178 0O t.n.v. SSCC te Culemborg met vermelding van "Vriend".

U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging om uw donatie één-

mallg af te laten schrijven van uw bankrekening. Liever nog kruist u uw jaarlijkse

donatie aan waarmee u blijvende steun biedt.

Als vriend machtigt ondergetekende het Senioren CollectieÍ af te schrijven

Eenmalig: tr Bedrag € af te schrijven van IBAN-nummer:

laarlijks : tr 
^_

Voorletters en naam bankrekeninghouder

x

Straat en huisnummer

E-mailadres

Datum

Bankrelatie NL58 RABO 0308 6178 00

Poslcode

Handtekening

Plaats

Plaats

lncassant lD: N135222648938470000

Machtiging inleveren bij:

secretariaat Senioren Collectief adres: Lindeboom 13, 4101WE Culemborg

Desgewenst kunt u ook gebruik maken van het machtigingsform u lier op

de website:
ormLrlier"ninroncol hc

DE KUKER MAART 2017
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-t'eVela nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.

I i - Íyrrotherapre

Onafha n kelij ke a lgemene fysiothera pie.

Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

. Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.

o Zekerlang en lJzersterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.
o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een

cursus voor senioren.

valpreventie

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl

Kijk op eensrep mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen vqn de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden

Schilderiien - Sierhussens - Decorotie

Anthonie vqn Diemenstroqt 34A
410,4 AË Culemborg

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl



Specialist in:

Bruidsbloemwerk

Wijnarrangementen

Gelegen heidsbloemwerk

Everwijnstraat zr
ror CE Cutemborg - Centrum

Tel. o345 - 5tz65t
www. h eykoopbloem isten. n I

.t
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PARTYCI]NTRUM

&,ry §"AN§,,§X&rV
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruilo.ften
Recepties
Catering op locatie
Personeel,sfëesten

Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

wwwpartyeentru mde{antaarn"nl

Telefoon

0345-stsó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.



THEMABIJEENKOMSÏ VEILIGHEI D

De "commissie themabijeenkomst" van de drie ouderen
organisaties: Senioren Collectief, KBO en PCOB is alweer
druk doende om een themabijeenkomst te organiseren.

Vorig jaar hebben de GGD Rivierenland en de Brand-
weer van Gelderland-Zuid contact gezocht met Senioren
Collectief om een mogelijkheid te vinden ouderen te
informeren over de gevaren van brand in de woning. Uit
gegevens van de Brandweer en de GGD blijl<t dat steeds
meer langer thuiswonende ouderen bij een brandincident
ken raken.

in de woning betrok-

De commissie themabijeenkomst, GGD, Brandweer en Politie hebben nu samen
een programma uitgewerl(t waar preventie voor de thuiswonende oudere cen-
traal staat. Het belooft een interessante middag te worden.

Het volgende zal worden besproken:
- de polítie zal veiligheid in en rondom huis aan de orde stellen zoals inbraak,

babbeltrucs, phishing en zo meer,
- de brandweer bespreekt brandveiligheid in de woning, tips en trucs,
- de GGD geeft informatie over valpreventie in de woning.

Hoe de middag er precies uit zal zien wordt nog door de organisatoren in
concreto ingevuld. Maar wij willen u niet onthouden om het nu vast aan te
kondigen, zodat u het kunt noteren in uw agenda.

Dus noteren:
- onderwerp: veilígheid in èn om uw woning
- tïd: donderdag 30 maart 2017 van 14.00-1G.30 uur
- plaats: paÍtycentrum de Lantaarn, Grote Kerkstraat
- toegang: gratis

Verdere inÍormatie volgt in de volgende De Kijker en de
plaatselijke media. De toegang is gratis voor alle senioren
van Culemborg.

DE KIJKER MAART 2017



BELASTI NGAANGIFTE 2016

lnmiddels zrjn wij gestart ntol lrol ittvrtllen

van de aangiften over 2016. In 1rr incipe
gebeurt dÍt vanaf 1 maart onrclat clan de

. VIA (Vooraf lngevulde Aarrgiften) be-

schikbaar zijn. Die gegevens hebben we

overigens níet altijd nodig en daarom zijn
we met de invulling van de eenvoudige
aangiften al in februari begonnen.

Ten opzichte van vorig jaar is er trouwens een belangrijk verschil. Om

gebruík te kunnen maken van zoln VIA hebben wij een machtigingscode

nodig. Die zullen wij voor u aanvragen. Na ongeveer 10 dagen wordt die

code aan u per brief toegestuurd. Het is belangrijk dat u die code naar de

invuller opstuurt of bij hem door de brievenbus gooit. Normaal gesproken

zal de invuller echter al eerder telefonisch contact met u opnemen. Na

ontvangst van de code kan de aangifte worden ingediend.

Zoats al in de vorige DE KIJKER stond, kunnen wíj alleen ouderen helpen

die lid zíjn van één van de bonden zoals ANBO, KBO en PCOB. Dat bete-

kent dat wij uw Iidmaatschapsnurnmer nodig hebben. Voor het invullen

van uw aangiften moeten wij u € 5,50 in rekening brengen. Dit bedrag is

een bijdrage ter dekkíng van de kosten die de bonden maken, zoals de

kosten van het compute rprogra mma. Om deze bildrage te kunnen

incasseren hebben wij het nummer van uw bankrekening nodig (IBAN).

Zelf zouden wij per ingevulde aangifte een vergoeding van maximaal

€ L2,- mogen vragen. De afgelopen jaren hebben we dat nooit gedaan en

dat zal ook niet veranderen. Tot slot is het belangrijk om te weten dat wij
geen gebruik zullen maken van uw DigiD. Die code Ís strikt persoonlijk en

moet u dus nooit aan iemand afgeven.

Voor de volledigheid nog even de kanttekening dat de Belastingseruice is

bedoeld voor gepensioneerde leden met een inkomen dat niet hoger is

dan €'35.000,- voor een alleenstaande en €50.000,- voor gehuw-

denfsamen-wonenden.

Hans van Wijngaarden, coördinator b elastingse rvicetea m

DE K ]I(ER MAART 2017



TELAN-D-_S
body fashion

Markt 5l Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Sre.bsuunwERKMAKERU Zoxts HÉT KLOKTE THUIS TIKT

Het àdies voor 1$;. ;;

o Moderne en antiele klokken.

o Horloges

o Reparatie van klokken en horlo§es.

o Horlogebanden van Morellato, 
, .. , , , ,

o Horloges van: Bruno Söhnle, funghansi'"

Mondaine en Pellikaan Timing'-'" '
t 

"i:
Een nieuwe batterii voor uw horloge - altijd - voor slechts € 5,-

W
I

ffiffi§..W
Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 wvyw.zoalshetklokjethuistikt,com



Ktoaliteit, seruice
én deslcundigheid.
Gediptomeerde opticiens,
contacttensspecialisten en

optometristen

@ merkx
brit[en, contactLenzen en optometrie

V.rkensmarki 1 5, 41 0l CK Cutemborg, [0345] 52 00 00

Pritssestraat 1 4101 Cl'4 Cutemborg 10345) 5t 73 78

Voorstraal98,4132ATVi:nen {03471 373500

wwwmerkxbritten nL

#
^H§,-rÉr

bffrt
Altud vers, altijd lekker
Wist u dat wij:

Elke dag vers brood en broodjes bakken
E ke dag uw unci kunnen verzorgen

- E- <e dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien oÍ gebak klnnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartiqe snacks hebben
Voor u elke dag verse ko[fie rnei ]ets lekkers vooT klnnen vefzofqen

- Onze winkel e ke dag schoon en frrs is
U e <e dag met een g m ach bedleaen

Het team van uw Bakker Bart in culemborg staat altiid voor u klaar



THEATER DE FRANSCHE SCHOOL

TOP.VOORSTETLINGEN IN MAART EN APRIL
Maandag 6 maart: Keuzefilm
Op deze middag wordt een fllm vertoond die tijdens één van de TOP-middagen
door de bezoekers is gekozen.

Maandag 3 apÍil: ELIA!
ln de hoofdrol tweevoudig Emmy winnares Denise Jonnah. Zij vertolkt het leven van
de legendarische Jazzzangeres Ella Fitzgerald, de First Lady of Song. Weinigen weten
dat achter de glansrijke carrière van Ella Fitzgerald een grimmige jeugd schuilging.

MIDDAG- EN OCHTENDFILMS

Zonder de drukte van de avondvoorstellingen en de weekenden geniet u

overdag van een rustig uitje in de bioscoop. Entree: € 9.00.

Wo 8 maart, 15.00 uur: JACKIE

ln "Jockie" kruipt Oscarwinnares Natalie Portman in de huid van First Lady lackie
Kennedy. De film verplt het verhaalvan de moord op John F. Kennedy en de vier
dagen van nationale rouw door de ogen van deze charismatische First Lady. Een
periode waarin de hele wereid zi.jn blik richtte op de beroemde weduwe. Een

vrouw in rouw, die zich uiterlijk sterk moest houden om een geschokte natie
gerust te stellen en het beeld van haar echtgenoot voor de eeuwigheid historisch
te bepalen.
Do. 9 maart, 15.00 uur: MANCHESTER BY THE SEA
"Monchester by the Seo" vertelt het verhaal van de familie Chandler, een
arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere broer Joe plotseling over-
lijdt, kri.igt Lee de voogdij over zijn neef. Lee wordt herinnerd aan een tragisch
verleden met zijn vrouw in de omgeving waarin hij is opgegroeid.
Di. 14 maart + Woe. 15 maaÍt, 11.00 uur: l-A LA LAND
Een Oscar-winnende film. Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in
Hollywood. Tussen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar
de andere. Jazzmuzlkant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs
om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor
beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers
samen maar is hun liefde bestand tegen de velleidingen van het hectische leven
in Hollywood?

Voor olle films kunt u reserveren (tel. 0345-521546)

DE KUKER MAART 2017 ffi
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Voar 2017 hebben we

Woensdag 8 m aart:

Woensdag 17 mei:

Woensdag 28 ju ni:

Woensdag 9 augustus:

.*- .| ,lil;tt/' ,,,It r , "';l

ovERzrcHT DAGTocHTEN zor.7 b J -'j
weer een aantal leuke dagtochten in petto.

"Cactus Annie" Ruurlo en MosterdÍabriel<
Doesburg
zie De Kijker vdn februdrÍ 2017

Kasteeltu inen Arcen
komt Ín De Kijker vdn opril 2017

"Beeld en Geluid" Hilversum en boottochtie

Vlindertuin Havelte en Miramar Zeemuseum
Vledder

Woensdag 27 septem ber:

Woensdag 29 november:

Oude Ambachten & Speelgoed Museum
Terschu u r en Zandsculpturen Garderen

Kerstshow lntratuin Du iven
een mogísche en ÍnspÍrerende kerstwereld

De re,scommissie

HERINNERING 80+ REISJE (Zíe DE KUKER vdn febr. pag. 6)

Pannenkoeken eten in de PONTHOEVE in Vianen op zaterdag 25

maart. U kunt zich nog opgeven tot 15 maart (het kan zijn dat dit
reisje al is volgeboekt).

GEVRAAGD: BEZORGERS VOOR DE KUKER

Ons informatieblad wordt door vrijwilligers bi.j de mensen bezorgd. Voor de wijk
Achter de Poort en de wijk Parijsch zijn we op zoek naar BEzoRGERS. Heeft u

interessg om ons hierbij te helpen? Misschien te combineren met uw (dagelijkse)

wandeling. Het blad komt tien keer per jaar uit en de verspreiding is doorgaans
aan het eind van de maand. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ton Scholtens, tel. 0345-753039

DE KIJKER MAART 2017



De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
en naar zíekenhtizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

doelen', zoals Rode Kruis enZonnebloem.

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en geËTuikte spullen te koop.
Altijd in goede staat! a]},ÈtElke maand worden bij 'BartApart'
speciaal thema bijzondere artikelen
(zie website'Nieuwsberichten').

onder een

aangeboden

Na het winkelen uitrusten of een e maken in onze koffiecorner.

Sociaal contact vinden veel o ln naar
aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, veryoer hoeft geen probleem te zijn. Met de
bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers
zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en
beperking. Ze doenhun werk graag en met plezier. U bent

van SSV zetten
mensen met een

welkom!
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UIT HEÏ LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken.

We kunnen er niet omheen. De heer Trump is

president van Amerika geworden. lk zeg bewust
de heer 1rump, want ik wil hier geen mening
vormen over President Trump. Zijn president-
schap moet hij nog gaan bewijzen, maar Trump
als persoon, daar hebben we toch al wel een

beeld bij. Als ik deze man zie, met zijn grote kuif,
dan moet ik denken aan een trotse Haan. Een

kraaiende Haan waardoor mensen wakker
worden, maar ook geïrriteerd raken. Een man
die in zijn leven ervoor gezorgd heeft dat er
geen windeieren, maar gouden eieren zijn gelegd. Een man die kilte uitstÍaalt en

om zich heen pikt. Een man die waarschijnlijk meer seks dan liefde heeft gekend.

Een man die meer wil bereiken met azijn dan met stroop.
Maar misschien heb ik het helemaal mis. Misschien is hij privé wel een heel
ander mens en speelt'h ij to neel.
Misschien is het volgende citaat van Phil Bosmans wel op hem van toepassing.

GelooJ in een massa nieuwe konsen,
Als de rijke, zich schamend over zijn rijkdom,
afstond doet van mocht en bezit

en naar de arme gadt met de woorden:
"Menslief, ík hou van je !
Vergeef me, ik nam teveel voor mezelf
lk zal oon jouw toJel gddn zitten met hetzelfde brood!"

Maar: mensen kunnen verkeerd worden ingeschat. Mensen kunnen veranderen.
Misschien wUzen zijn adviseurs hem er wel op dat er meer kan worden bereikt
met zoete broodjes bakken, goed luisteren, mededogen hebben, begrip tonen
en vooral minder twitteren.
Ik hoop dat de heer Trump als President over vier jaar heeft bereikt dat er geen
gouden eieren te zijner glorie meer worden gelegd, maar voedzame eiwitrijke
eieren voor zijn volk en door goed leiderscha! de zachte dooier als een zalfje
over de tong de hele wereld streelt.
ls het een illusie, een utopie ? De tijd zal het ons leren.

DE I(IJKER MAART 2017
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Volksuniversiteit West Betgwe - Herenstraat 29 - 41Ol BR Culemborg
tel: 0345 - 650310, e-mail: info@vuwestbetuwe.nl

NOG ZIN IN EEN CURSUS IN EEN VAN DE KOMENDE MAANDEN?

Kennismaken met Arabisch
Ben je nieuwsgierig naar oÍ heb je interesse in de Arabische taal? Wil je graag
kennismaken met deze prachtige taal op een leuke en interactieve manier? Volg
dan de cursus Kennismaken met Arabisch !

Je beschikt na afronding van de cursus over een kleine woordenschat om jezelf
mondeling en schriftelijk uit te drukken in het Arabisch. Daarnaast kun je een-
voudige teksten lezen en ken je de basisregels van de grammatica. Je weet ook
het een en ander over de cultuur in het Midden-Oosten.
VdndÍ 14 maort in Leerdom en vanaf 16 moart in Tiel.

Cursus Surinaams koken
De Surinaamse keuken is een zeer uitgebreide keuken. Door de vermenging van
verschillende culturen en rassen is er een uniek palet van smaken ontstaan, wat
uiteindelijk de Surinaamse keuken is geworden. Alle gerechten hebben hun
eigen achtergrond en oorsprong, zoals de Hindoestaanse (lndia), Creoolse
(Afrika), Javaanse (Java/lndonesië) en de Chinese (China). Aan de docent, Jules
Pelhan, de taak om je in vier kookavonden de beginselen van de Surinaamse
keuken bij te brengen! Neem een schort mee en bakjes om het eten in te kunnen
doen om naar huis te kunnen meenemen.
Vanaf 4 opri! in Culemborg. Locdtie: KWC Gershwinhof 1. Kasten € 110,00.

Workshop Belastingaangifte particulieren
ln éón avondsessie een afgeronde/ingediende aangifte inkomstenbelasting? Dat
kan! Je docent J.K. van de Water is accou nta ntfisca list en de workshop is

interaétief: op de PC wordt tijdens de workshop de echte aangifte ingevuld. Met
andere woorden: doe mee, krijg inzicht in je financiën en sluit de avond af met
een afgeronde aangifte I

Je kunt kiezen uit twee ovonden:7 oí I maort- Locotie: Museum te Culemborg.

DE KIJKER MAART 2017



Cursus Duits A0/A1
Deze cursus is in het bijzonder bedoeld voor beginners die helemaal nog geen
Duits spreken. Maar ook voor degenen die reeds een geringe kennis van de
Duitse taal hebben, om hun kennis in een rustig tempo op te frissen of bij te
spijkeren. De nadruk ligt op alledaags taalgebruik. We besteden daarom veel
aandacht aan de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, zoals
luisteren en spreken. Daarnaast wordt ook genoeg aandacht bestëed aan
schrijven en lezen. De spelling en zinsbouw komen eveneens aan bod. Je maakt
kennis met enkele grammaticale verschijnselen van de Duitse taal en je verwerft
een basiswoordenschat.
Vonof 11 moort in Tiel en vonof 76 moart in Geldermalsen.

Cursus Pools A0/A1
Leer jij graag vreemde talen en houd je van niet-alledaagse mentale
uitdaglngen? Dan is deze cursus iets voor jou. Hij is voor absolute beginners en
voor degenen bedoeld die een geringe kennis van de poolse taal hebben.
Gedurende deze cursus leer je de basis van het pools. ln eerste instantie raak je
vertrouwd met de specifieke klank van deze vreemde taal en leer je de uitspraak
en intonatie. Onder deskundige begeleiding bouw je de woordenschat op en leer
je de spelling. ln een rustig tempo maak je kennis met de fundamentele regels
van het Pools.

Vanof 17 moort in Tiel en vondÍ 76 moort in 3eldermolsen.

Schildersatelier op de dinsdagmiddag
Het schildersatelier biedt een plek voor zowel beginners als voor mensen die al
meer geoefend zijn in het tekenen en schilderen en die op zoek zijn naar hun
eigen lijn. Samen met de docent wordt gekeken naar: ,,Wat inspireert mij? Wat
zie ik en wat beleef ik? Hoe kan ik dat vorm geven? En wie is die ik?,, Een ware
ontdekkingsreis. Naast het individuele karakter van de lessen worden werkbe_
sprekingen gehouden. Ook zal in overleg een enkele, gezamenlijke, schilder/
tekenles worden gegeven. ledere deelnemer zorgt voor zijn/haar eigen mate_
riaal. De keuze voor de materialen en technieken is vrij.
Vonof 21 moort in Culemborg.

Voor inschri.iven en informatie: www".vrrwestbetuwe.nl
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O BATEN

O BEGONIA

O BEVTN
() EOND
(] CABAREÍ
r CAMPAGNË

O CAPABEL

O CARGO

. CASH

O CIRCUS

O CLAIMEN

O CONSERVATIIF

O DEBAT

) DUISTER

O TANTAST

O GEGAPT

,] (AARs

O KABINET

i, TENTEMAAND

. IiBERAAL

r N EERSLAG
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} POLDEREN

O POLITIEK

o popuLlsMI

I P§AKÏIJK
. RUIMïE

O SÏEMMËN
ir sïÉR
C TIJDIN6

C VAART

] VERAN DÉRIN6

i VËRKIEZINCEN

i VËRSïAN DIG

? ZADEL

.) Tlti llN

De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een spreekwoord.

Oe oplossing uit het februorinummer is: INDONESISCHE KEUKEN
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Meerlaan 22
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0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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RUBEWIJSKEURING 75+

DATA RUBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 01 en 14 maart (dit is een

dinsdag!), 05 en 19 april, O3 en 17 mei, 07 en 21 juni, 05 en 19 juli.

LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.

Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de keu-

ringsarts, via Medipartners, telefoon 07!-572a434. De keuringskosten voor het

BE-rijbewijs bedragen € 20,- voor leden van een ouderenbond (ANBO, KBO,

PCOBi en € 25,- voor niet-leden.
De keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus bedragen € 35,-.
(lJ díent genoemde kasten contant te betalen oan de arts.)

GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezond-

heidsverklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor

€ 36,- te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis verkrij-
gen.

MEEBRENGEN:

Voor de keuring dient u mee te brengen:
1. een flesje met uw eigen urine,

2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis

af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

Voor meer informatíe: Ton Scholtens, te1.0345-753039

,.TROOsT AAN DE LEK,,EEN TREFPUNT VOOR NABESTAANDEN

Wanneer mensen een dierbare verliezen verandert er gevoelsmatig heel veel in

het leven. Dit gaat gepaard met verdriet en eenzaamheid. Hoe daarmee om te
gaan is niet gemakkelijk. "Troost aan de Lek" wil een warmtevol trefpunt voor

hen zijn. Dit extra steuntje in de rug wordt elke derde zondag van de maand van

14.00 tot 16.00 uur georganiseerd. Gesprek, luisteren, ontspanning en muziek

zullen samengaan. Maar de ontmoeting met lotgenoten is het belangrijkste.

"Troost aan de Lek" is een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door

Ëlkwelzijn. De eerste keer is gepland op zondag 19 maart, vooralsnog aan de

Meerlaan 22 te Culemborg.
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COMFORT EN VEILIGHEID IN DE BADKAMER

ls uw badkamer klaar voor de toekomst?
De badkamer is een ruimte die aangenaam, maar vooral veilig behoort te zijn. En
dat kan! Want er zijn talloze oplossingen om uw badkamer op een eigentijdse
manier gerleflijk, veilig, en levensloopbestendig te maken.
Met kleine aanpassingen kan uw badkamer al snel een stuk veiliger en gebruiks-
vriendelijker worden. Ergonomie draait om de details. Als u het toilet bijvoor-
beeld 5 centimeter hoger hangt, wordt opstaan al een stuk gemakkelijker. Maar
denk ook aan bijvoorbeeld een kraan met hoge uitloop. Zo kunt u tijdens het
tandenpoetsen gewoon rechtop blijven staan. En het wassen van uw haar gaat
veel gemakkelijker. Ook uw douche maakt u met een paar kleine aanpassingen in
een handomdraaiveiliger. Kies voor een lage instap of instaploze douche en een
beugel voor extra houvast. En wat dacht u van zittend douchen? Buitengewoon
comfortabell

Bad eruit, douche erin
ln veel huizen zit van oudsher nog een bad in de badkamer. Nu u zelf wat ouder
wordt, kan het instappen wat moeilijker worden. Tegenwoordig vervangt u het
bad door een nieuwe, veilige douche in slechts één dag. En er is helemaal geen
grootscheepse verbouwing voor nodig.

Nog meer tips om uw woning veiligeÍ te maken
Plaats leuningen of beugels. Handig aan beide zijden van uw trap, naast uw toilet
en bij uw douche of bad. Zorg voor goede verlichting in alle ruimten van uw huis.
Leg antíslip vloeren. De tijd van saaie antislip tegels is allang voorbij: er zijn
tegenwoordig prachtige tegels met antislip werking.
Zorg voor duideli.jke looppaden. Voorkom rommel op de trap en maak de
badkamer zoveel mogelijk instapvrij.
Voorkom verwondingen. Stel de geiser of boiler ln op een maximale tempera-
tuur, zodat het water nooit te heet is.

Advles op maat
Comfort en veiligheid vragen om een advies op maat. De badkamerarchitect van
Het Culemborgs Badkamerhuys (Anthonie Van Diemenstraat 34b) komt graag de
situatle bij u thuis bekijken. U krijgt een advies dat volledig is afgestemd op uw
wensen, uw budget en de uitstraling en inrichting van uw woning.
Telefoon: 0345 - 51 99 32

DE KUKER MAART 2017



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 1 1:00 tot 14:00 u

GnnuWELMAN y^
iweewielers'1ïL rer

&-ffi
Qruitr) Rtte kennis en ervaring

in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.gra uwelmantweewielers.nl

ïel. 0345- 53Ls72
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Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
TeI.0345-521383

www.mode-citv.nl
6ràts pdrkeÍen: Ja(hthàven. PàlumbuqlerÍein Betaald firkeren Lange Meent

íNy,,g,l*[igj

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T.0345 -s10425

www.vand riel-schildersbedrif f.nl

i nfo@vandrieÍ-schi ldersbedriff.nl

$ffinfr*Í;***;*#
Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen.......

Daar krijg je energie van!
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkom!

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf !

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl
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ACÍIVITEIT TIDSïlp

01 mrt. Rijbewijskeu rin8, zíe pog.1L 10.00

Wandelen vanaÍ De Raaf nr. 2 (inÍo: 51384A) 10:00
04 mrt 

Gratis rondieiding oude stadhuis (duur: 1,5 uur) 14:0o
Za.

Ma. 06 mrt. TO P-voorstelling Fransche School, zie pag.05 14:00

Dastocht Ruurlo. Doesburg en Harskampwo 08 mrt 
líe"DE KIKFR 2-)or7 pog.06

Wo. 08 mrt. laLkie. Zie pog. 05 15:00

Do. 09 n rr. Mànchester by the Sea.

Salon de la Rose: € 12.00 in de Iranrche
I2 mrt 

School. Na afloop een high te a (oport besletlen)

Zie pag. 05 15:00

Di, 14 mrt. La la Land. Zie poq. 05 11:00

?,

*o:

14 mrt. Rijbewijskeu ring, zie pag. 11 10:00

15 mrt. La la Land. Zie pog.05 11:00

l8 r'r rt. Wandelen vanat De RaaI nr, 2 íInfoi 51j840) 10:00

7^ lqm* ïrnnql 2àn dé1pk TiPnoa 11Zo. 19 mrt ïroost aan deLek. Zie pog. 11 14:00-16:00

80" reisie: oa n nen koeken eten7à. 25 mrt 
zie DE iTJKER 2 2017 pog.06

DIS (=91git"1" lnloop Senioren) computerhulp': vrije inloop

op de woensdag middag 14:30 16:30 ln de bibliotheek, Herenstraat 2

DE KIJKER MAART 2017



AG§NDA BTATRIXSTRAAÏ 20

OATUM ACÍIVITEIT TIJDSTIP

maart 20L7

03 mrt Mondharmonicagroep op Het Plein. Gral.is 14:00-16:00
Zat. 04 mrt Verkoop Jonker schoenen op Het Plein 10:00- 12:00
Do. L6 mrt "Uit eten in eigen huis"

Heerlijk 3 gangen menu voor € 16.50

17:00-19:00

1,7 mrI Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis 14:00- 16:00
Do. 23 mrt Opera La Familia in Andre Rieux sfeer.

Na afloop een High tea voor € 5,00 / € 7,50
14.30-15.30

Zal. 25 mrt Café Nostalgia op Het Plein. Gratis 14:00-16:00
Di. 28 mrt Bingo op Het Plein. Kosten € 2,50 / € 3,50 19:00-21:00
Do. 30 mrt Sieradenverkoop door Ria Kop 09:00-16:00
Do. 30 mrt Mannenavond op Het Plein. € 2,50 19:00-21:00

31mrt Beautyochtend op Het Pleín. € 2,50 10:00-12:00
31 mrt Live Accordeonmuziek op Het Plein.'6ratis 14:00-16:00

Elke maandag
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 58292

Elke woensdag
DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00

Elke woensdag
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30
Geep kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contactpersoon: Marthie Reverda

Elke woensdag
Klassiek uurtje "Beethoven". Vrije inloop 10:30-11.:30

DE KI.IKER MAARÏ 2017
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KARAKTERUITVAART $

Peter Bos Ans Wieman www.karakterultvaart.nl
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Morkt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchten

Solodes en Pote .s

Wiin en Relotiegeschenken

mmmww§'m$

w
1O% KORTING

op vertoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

1/ lll --i=;ll (3ll-r1lï tl

-@-
VERHUIZEN

§ËLF STCIRAGE

TRANSPORT_

oPsLAG #
*,t,,'"-*l*,"'.ï$i,#ii""' #f

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenvervoer.

Streef Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons bent u op het goede adres om voor u en uw
medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Zo verzorgen wij bijvoorbeeld: u Feestavonden

' Ski-arrangementen

" Meerdaagse reizen
, Volledig verzorgde dagtochten
u VolledigverzorgdeThema-avonden

' Schoolreizen

Voor alle info, Streef Reizen BV
vragen of Ant. van Diemenstraat 14
offertes: 4104 AE Culemborg

Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
i nfo@streef-reizen.nl



Maandag
09:00 -12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting
09:30 10:30 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt)

18:00 -23:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
19:30 -21:30 Line-dance. Docent Ruud van Nunen

Dinsdag
09:00 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting
13:30 16:00 Sjoelen

19.30 22:00 Zangkoor onder begeleiding van Aniecke van Delft
Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren

Woensdag
09:00 12:(x) l(offie-inloop in De Ontmoeting
10:00 -11:(x) Zumba

13:30 17:00 Riljarten met biljartclub De Ontmoeting

Donderdag
09:00 -12.(X) l(oÍfie-inloop in De Ontmoeting
13:00 1/:(10 Biljarten met biljartclub Bonvie
13:30 - 1(,:00 Scra bble

18:00 2l:o0 Biliarten met biljartclub BonVie

19:15 ' 2l I t0 I(oersbal

vrijdag
09:00 I /:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting
09.30 -l 1.30 Breiclu b

09:00 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
10:00-12:00 schilder/Tekenclub.Eigenmateriaalmeenemen.

{docente lnek Terstappen, begeleiding om de week)

Zaterdag
10:00 -12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting

Zondag
10:10 l2:00 KoÍÍie inloop in De Onlmoeling

Tijdens de koÍfie-inloop een kopie thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00

DF I(I]KFR MAI\R I 2017



COLOFON

STICHïING SENIOREN
Adres secretariaat:

COLLECTIEF CUTEMBORG

- post: Lindeboom 13,4101 wE culemborg
- e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com

K.v.K. 64a93a47
Bank: N158RABO0308617800

515013

Secretaris/ Dhr. T.A.J. (Theo) H end riksen
ingmeester sscc.secretariaat@gmail.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Algemeen lid

Algemeen lid (Jan) Pieters
ja n. pieters@casema. n I

CONTACÏPERSONEN ACTIVIÏEITEN

5t4879

753039
06 49715550

518935

520664

Dhr. J. (Ha ns) Dirkse
d irkso n id u s @ ziggo. n I

Redactie De Kijker Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk
m lcvh;.,r ndonk @;iggl. r I

redactie.dekijker@gmail.com,"

515001

Distributie
De Kiiker

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

75 3039
06 497155s0

Rijbewijskeu ring Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

75 303 9

Dagreizen Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeu len @ hotmail.com

06 391422L7

"Klaartjes"
reizen

Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo.nl

515001

Belasting-
invu lservice

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaard@hotmail.com

513955

Redactie De Ki

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u
ons wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wi.j u zeer dankbaar.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: N158RA8O0308617800 t.n.v.
SSCC te Culemborg.
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LAVE woninginrichting
IIIIW,,'t,ffiIf

Color your life

Ta pijt-vinyl-la mi naat-marmoleu m-pvc

Gordijnen-vitrage-inbetween

Rolgord ijn-ja louzie-lamel-pl isse-duette

Zon nescherm-screen-rolluik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstra^t 14
4101 BE Culemborg

TeI 0345-510041
www.laveèWonen.nl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

@
TOYOTA

;;il;a,,

1
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fftr#ffimm*mtr§

Samen lossen wi1'

onderhoud
verkoop

uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zi.;'n wij er om het op te lossen.
u kunt altil'd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, .no.ht dit niet kunnen,
dan komen wi1' naar u toe.

ook voor advies en computergèrelateerde aankopen.

F

www.f1-computers.nl info@f1-computers.nl



MEUBELHANDEL,,%rodaal"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl, 2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heel veel (relax) Íauteuils in leer en stof Heel bankstellen in leer en stoÍ

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 € 1550,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € 1050,-
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6000M2
WOONIDEEËN

IN LIFESTYLE
EIGENTIJDS MODERN

EN INDUSTRIEEL

ffl/u
E &4_Ej:lq

1,.,.DE GROOTSTE KEUS DE LAAGSÏE PR!JS
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Vm donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

ll vinrlÍ an< ^ók ón WWW FIEIAÍ)AAI Nl
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THEMABIJEENKOMST  “EIGEN REGIE EN VEILIGHEID”  
 
Organisatie:  Senioren Collectief, KBO en PCOB. 
Tijd:     donderdag 30 maart 2017  

van 14.00 tot 16.30 uur. 
Plaats:   partycentrum De Lantaarn, 

Grote Kerkstraat 13. 
Voor wie:  alle senioren van Culemborg. 
Kosten:   gratis toegang. Deze middag wordt mogelijk gemaakt  

door bijdrage van de gemeente Culemborg. 
 

Programma: 
Alice Tjaden (GGD):      veilig en bewust wonen 
Gerard vd Akker (Politie):   veiligheid om de woning en cybercriminaliteit 
Jet Vroege (Brandweer):   zelfredzaamheid en brand 
 

Na de pauze: Kennismaken met “Red Alert”, het voorlichtingsvoertuig van de 
brandweer. Het belooft een interessante middag te worden. 
 
 

AANMELDING VOOR ONTVANGST VAN DE KIJKER  
 

Tien keer per jaar valt De Kijker gratis in vele 
brievenbussen. Een bron van informatie die 
geheel wordt bekostigd door de adverteerders. 
Elke keer worden er  ± 1400 boekjes in Culem-
borg verspreid. Culemborg telt ongeveer 4000 
senioren. Dit betekent dat veel 65 plussers dit 
blad nog niet krijgen.  
 
Kent u iemand in Culemborg die 65+ is en “De Kijker” ook zou willen ontvangen, 
geef hem/haar dan op via onze website: 
www.seniorencollectiefculemborg.nl of stuur een e-mail naar:  
sscc.secretariaat@gmail.com of bel gewoon even naar Ton Scholtens: 0345-
753039. Graag hierbij vermelden: voorletters, achternaam, straatnaam, huis-
nummer, postcode, telefoonnummer en eventueel het e-mailadres.  
Wij zien graag uw reactie tegemoet. 
 

 

http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/
mailto:sscc.secretariaat@gmail.com
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MANTELZORG 
 

De meeste mensen kiezen niet voor mantelzorg, het overkomt ze. Ze zorgen voor 
een partner die ziek wordt, een familielid of buurman. Vaak begint het met een 
paar uur zorg per week, maar voordat ze er erg in hebben staat hun hele leven in 
het teken ervan.  
 

Bent u mantelzorger? Weet dan dat u niet alleen staat. Heeft de zorg voor iemand 
anders uw leven veranderd? Kunt u daardoor bijvoorbeeld niet meer naar uw 
vrijwilligerswerk, sport of bridgeclub? Zou u wel weer eens lekker een dagdeel 
naar vrienden gaan, maar kunt u diegene voor wie u zorgt niet zo lang alleen 
laten?  ElkWelzijn kijkt graag met u mee welke hulp u nodig heeft om de zorg te 
kunnen blijven dragen.  
 

Misschien heeft u binnen uw familie, buren, vrienden- of kennissenkring mensen 
die u hierbij willen helpen door de zorg een paar uur over te nemen. Maar 
misschien vinden zij het moeilijk omdat ze niet zoveel weten over de ziekte van 
diegene waar u voor zorgt. Dan biedt ElkWelzijn de mogelijkheid om deze mensen 
te ondersteunen. Er wordt kosteloos een training aange-boden waarin het 
ziektebeeld behandeld wordt. Praktische vaardigheden komen ook aan bod. 
 
Gedurende een jaar blijft ElkWelzijn ondersteuning bieden d.m.v. contact tussen u 
als mantelzorger en diegene die u daarbij helpt. Vindt u het lastig om deze hulp 
aan uw familie/vrienden/buren te vragen, dan kan ElkWelzijn u daar ook in 
ondersteunen. Het is belangrijk dat u iets voor uzelf blijft doen zodat u de zorg vol 
kan houden.  
 

 
Om een oriënterende afspraak te maken kunt u 
contact opnemen met de coördinator van 
Steunpunt Mantelzorg: Caroline van der Meulen.  
Adres:  Meerlaan 22, 4103 XZ Culemborg. 
Telefoonnummer: 0345-515227.   
E-mail:  steunpuntmantelzorg@elkwelzijn.nl  
 
 
 

mailto:steunpuntmantelzorg@elkwelzijn.nl
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Dit is de slogan van de GGD Gelderland Zuid om de bevolking bewust te maken 
van het nut van goede, sterke spieren. Immers: zonder sterke spieren en een goed 
evenwicht is de kans om te vallen behoorlijk vergroot. Die kans sluipt er met de 
stijgende jaren gemakkelijk in, met alle gevolgen van dien! U kent vast en zeker de 
voorbeelden uit uw omgeving.  
 
In april start een cursus “In Balans”  die voor een groot deel door de GGD 
Gelderland Zuid wordt gefinancierd. In deze cursus, die 13 weken duurt, leert u 
gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen. Ook wordt er natuurlijk veel 
geoefend en gelachen. De eerste 3 weken 1 keer per week 1,5 uur en de volgende 
10 weken 2 keer per week, 1 uur. Wilt u nog lang zelfstandig er op uit gaan, dan is 
dit een zeer geschikte cursus voor u!  
 
Donderdag 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur is de GRATIS informatiebijeenkomst, 
in de Salaamander, Heimanslaan 2, Culemborg.  
U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden bij:  
Ellen Hannes: telefoon 06-49648043, e-mail: nenchi@live.nl  
Evelien van Wiggen: telefoon 06-18867283, e-mail: evelien@evelanx.nl  
 
Op de website van SSCC (www.seniorencollectiefculemborg.nl) staat de gehele 
folder met veel meer informatie.  
 
WIJ HOPEN U 30 MAART TE ONTMOETEN. 
 
 
Olga Ellerman:  0345-533933 of 06-51999090  
E-mail: olga.ellerman@dienstwerk.nl 

mailto:olga.ellerman@dienstwerk.nl
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Steeds meer mensen worstelen met 
hun financiën. Zij komen er zelf niet 
meer uit en krijgen schulden. Zij 
hebben iemand nodig die met hen 
meedenkt, praktische hulp geeft en 
hen aanmoedigt. Een maatje, dat 
niet begint over “eigen schuld, dikke bult“, maar geduldig luistert als zij 
over hun zorgen spreken. Ben jij dat betrokken maatje? Meld je dan aan! 
 
Een maatje helpt bij het in orde maken van iemands geldzaken en hoe die op orde 
kunnen blijven. Belangrijk is dat een maatje persoonlijke aandacht schenkt en de 
betreffende persoon kan motiveren om vol te houden als het moeilijker wordt. 
Samen lukt het, dat is ons uitgangspunt. En met succes. In Culemborg hebben we 
in de “Stichting SchuldHulpMaatje” ongeveer 35 vrijwilligers die zich bezig houden 
met het helpen bij hulpvragen. Op dit moment worden ongeveer 80 personen met 
hulpvragen bijgestaan. Hieronder zijn steeds meer jongeren die in financiële 
moeilijkheden zijn geraakt.  
 
IS SCHULDHULPMAATJE IETS VOOR JOU? BEN JIJ ONS NIEUWE MAATJE? 

 Je bent een vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie.  

 Je voelt je betrokken bij onze doelgroep. 

 Je bent bereid om structureel tijd beschikbaar te maken. 
We bieden een driedaagse maatjestraining en een jaarlijkse bijscholing. Als maatje 
kun je terugvallen op ervaren coördinatoren. 
 

Algemene informatie is te vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl 
Onze coördinatoren zijn bereikbaar via: coordinator@shmculemborg.nl 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
mailto:coordinator@shmculemborg.nl
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken. 
 
Het is zaterdagochtend. Ik heb de krant uit en de koffie op. Ik maak me op voor 
mijn wekelijkse gang naar de supermarkt. Ik pak mijn blocnootje en pen om mijn 
boodschappenlijstje te maken. Ik heb weer het bekende probleem: wat moet er 
op het lijstje en wat eten we deze week? We krijgen gasten, dus moet ik ook maar 
weer iets extra´s in huis halen. Nog hevig bezig met mijn probleem schiet mijn oog 
naar de nog op tafel liggende krant. “Geweld en oorlog in Mosul, winkels zijn leeg 
en mensen kunnen niet weg”; “Honger in de Hoorn van Afrika”; “In het oosten van 
Europa zitten mensen in barre omstandigheden”.  
Ik schaam me: heb ik een probleem?  Honderdduizenden, misschien wel miljoe-
nen mensen hebben echt een probleem: zij hebben niets te eten!  Zijn blij met een 
handje rijst of pap. Ik realiseer me dat wij in Nederland mogen en kunnen kiezen 
wat voor eten we kopen en in huis halen. Eten dat voedzaam is en dat we lekker 
vinden. Natuurlijk kunnen er ook in Nederland omstandigheden zijn waarin je niet 
kunt kiezen, maar dan zijn er instellingen of organisaties die kunnen bijstaan.  
Nadat ik mijn boodschappen allemaal heb opgeschreven, ga ik op pad en doe mijn 
boodschappen. Weer thuis bij het uitpakken van mijn tas, denk ik weer aan al die 
mensen die niets of weinig te eten hebben. Ik zal vanavond geen honger hebben 
en in vrede en rust voldoende kunnen eten, maar hoeveel zullen er weer naar bed 
gaan met honger? Ik realiseer me meer dan ooit dat ik een bevoorrecht mens ben. 
Een bevoorrecht mens, alleen al omdat ik geboren en getogen ben in Nederland 
en dat ik de mogelijkheid heb om zelf keuzes te maken. Keuzes in wat ik wil eten, 
maar ook de keuze heb te helpen om de nood in andere delen van de wereld 
enigszins te kunnen lenigen. 
 

 

FRANSCHE SCHOOL / TOP VOORSTELLING 
In april is het alweer de laatste TOP voorstelling van dit seizoen. 
 

Maandag 3 april om 14.00 uur:  
Urban Myth/Denise Jonnah: Ella!   
Tweevoudig Edison winnares Denise Jannah vertolkt het leven van Jazz-zangeres 
Ella Fitzgerald, de First Lady of Song. 
 
IN APRIL WORDEN ER OOK WEER MIDDAGFILMS VERTOOND 
Zie hiervoor pagina 11 en pagina 12  
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DIALOOG  “OUD WORDEN” IN CULEMBORG 
 

Op woensdag 12 april van 14.30 – 16.30 uur organiseren 
we bij ElkWelzijn aan de Meerlaan 22, samen met partners, 
een Dialoog over ‘Oud worden in Culemborg’. We nodigen 
u van harte uit hieraan deel te nemen. 
 
Waarom een dialoog over dit thema? 
Niet iedereen denkt er dagelijks over na, maar allemaal hebben we wel een beeld 
van hoe we in de toekomst graag oud willen worden. Welke dingen blijven 
belangrijk of worden pas belangrijk als je ouder wordt? En zijn beelden van oud 
worden anders bij jonge mensen dan bij mensen van middelbare leeftijd? Jongeren 
van nu worden misschien wel 130. Wanneer voel je je eigenlijk oud? We zijn bij 
ElkWelzijn veel in contact met ouderen. We merken dat de veranderingen de 
afgelopen jaren hard gaan, neem nu de digitalisering in ons leven. Wie had 10 jaar 
geleden kunnen denken dat ouderen dagelijks contact kunnen hebben met hun 
kinderen in het buitenland via internet? Maar ook als het gaat om zorg en wonen 
verandert er veel. We moeten ons voorbereiden op een nieuwe manier van oud 
worden.  
 

Iedereen is welkom! 
We zijn op zoek naar deelnemers van alle leeftijden en met verschillende 
achtergronden. Het doel is om een gesprek te voeren in kleine groepen over een 
thema dat ons allen raakt, waarbij u als deelnemer misschien wel op nieuwe ideeën 
gebracht wordt over de toekomst en het ouder worden. Vanuit ElkWelzijn en 
andere organisaties hopen we nieuwe ideeën te krijgen over de manier waarop we 
ons hierop moeten voorbereiden. 
 
Meedoen? 
Wilt u meer weten of wilt u zich telefonisch aanmelden? Dan kunt u contact 
opnemen met Saida Boukayoua of Jolanda Slobbe via 0345-515 227. 
 

Jolanda Slobbe, wijkcoach Culemborg Oost 
E-mail: dialoog@elkwelzijn.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag. 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103 XZ Culemborg, 0345-515227. 

mailto:dialoog@elkwelzijn.nl
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   80+ REISJE  IN SAMENWERKING MET STICHTING SAMEN VERDER 

BOOTTOCHTJE OP DE MAAS 

Een mooie vaartocht over de Maas van 14.00-15.45 uur langs het land van Maas 
en Waal. Het passagiersschip “De Sluizer” vertrekt om 14.00 uur vanaf de steiger 
bij Moeke Mooren te Appeltern. De kapitein vaart langs historische steden en 
begeleidt de tocht met interessante weetjes over het natuurgebied, architectuur 
en de passerende dorpen.  
Tijd: zaterdag 6 mei 2017. 
U wordt  van huis opgehaald tussen 12.15 en 12.30 uur. 
Om ongeveer 17.00 uur bent u weer thuis. 
Aanmelden: U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zaterdag 30 april bij Riet van 
Hazendonk, telefoon: 0345-515001. 
80 Plussers hebben voorrang, 
Er kunnen (slechts) 12 personen mee inclusief 1 rolstoelgebruiker, 
Kosten: € 15,00 per persoon.   
Dit is inclusief het vervoer, de boottocht  van 7 kwartier over de Maas en koffie 
met gebak. 
U kunt dit betalen aan de chauffeur van het busje van de SSV. 
 

 

MEER 80+ REISJES IN HET VERSCHIET 
 

Ook dit jaar organiseren we, in samenwerking met SSV, in de maanden juli en 
augustus weer kleine middagreisjes. In De Kijker van mei zullen we hier een over-
zicht van geven. 
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WOENSDAG 17 MEI 2017 DAGTOCHT: KASTEELTUINEN ARCEN 
 

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we op weg en in restaurant Van der Valk 
in Nuland gebruiken we 1 x koffie met gebak. Daarna volgt een mooie route naar 
Arcen. In restaurant “Alt Arce” in Arcen gebruiken we een lunch met kroket. Als de 
tijd het toelaat, kunt u in dit plaatsje nog even rondlopen. 
’s Middags bezoeken we van ca. 13.30-16.30 uur de Kasteeltuinen van Arcen.  
Het thema is Lentekriebels: er zijn veel voorjaarsbloemen in het park en er is een 
voorjaarsexpositie in het Kasteel. Bij restaurant “De Betuwe” in Tiel gebruiken we 
een heerlijk diner. De kosten voor deze dag bedragen € 63,00.  
U krijgt hiervoor 1 x koffie met gebak, lunch met kroket, entree Kasteeltuinen, 
diner en vervoer per luxe touringcar.  

Aanmelden: 
Het aanmeldformulier kunt u tot 7 mei inleveren bij Yvonne Brouwers, Sleutel-
bloem 47, 4102 VB Culemborg, e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl.  

Betalen: 
Graag vóór 7 mei op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.  
 

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.  08.30 :   Garage Streef  
O 2.  08.35 :   Betsy Perkweg/Roosje Vos  
O 3.  08.40 :   Otto van Reesweg/Vianense Poort  
O 4.  08.45 :   Lalainglaan/hoek Dreef  
O 5.  08.50 :   Driestad (bij bushalte)  
O 6.  08.55 :   Marskramer Chopinplein  

 

 

AANMELDFORMULIER DAGTOCHT KASTEELTUINEN ARCEN 

Naam  Telefoon Nr. opstap-
plaats 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:     

2:     

3:     

4:     

Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden 
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WOORDZOEKER 
 

R I B E S N L O O I D A L G 

O R A V I O O L T J E H P M 

N R E A E O O I N O Z A G E 
D L D G L M O R N D E A N S 

D A E A E E T E N N G S I T 

I I J R K N S A E E P N N T 

U N K I A A A P L R O F N U 

R E O E P M L E U L L I E I 

K D L S S U W N L O C L P N 

G R K A T A U A R A T E S P 

N A R C I S B A Y H Z K A L 

O G E IJ E D A H L I A A D A 

L W M A R O N S K E L K U N 

K N O L L E N T E F E E J T 

N O Z D N E T H C O I G L ! 
 

 

o AGAVE 
o ANEMOON 
o AKELEI 
o ARIES 
o ARONSKELK 
o AZALEA 
o BALLON 
o DAHLIA 
o FLORA 

o GAGEL 
o GARDENIA 
o GAZON 
o GEKAKEL 
o GLADIOOL 
o GRASMAAND 
o HAAS 
o HYACINT 
o JUDASPENNING 

o KNOLLEN 
o LENTEFEE 
o LONGKRUID 
o MEST 
o NARCIS 
o OCHTENDZON 
o PASEN 
o PIOENROOS 
o PRUNUS 

o RAM 
o REGEN 
o RIBES 
o ROND 
o STIER 
o TUINPLANT 
o TULPEN 
o VIOOLTJE 
o ZOMERKLOKJE 

 
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 zijn. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een spreekwoord. 

 

De oplossing uit het maartnummer is: MAART ROERT ZIJN STAART. 
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RIJBEWIJSKEURING 75+   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 05 en 19 april, 
03 en 17 mei, 07 en 21 juni, 05 en 19 juli, 02 en 16 augustus. 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te 
Culemborg.  
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur ’s morgens. 
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de 
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071-5728434. De keuringskosten voor het 
BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en leden van 
een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden.  
De keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00. 
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) 
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheids-
verklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor € 36,00 
te betalen. Het formulier is niet meer te verkrijgen op het gemeentehuis.  
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:   

1. een flesje met uw eigen urine, 
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw 

eigen apotheek), 
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
4. uw rijbewijs, 
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas. 
Voor meer informatie: dhr. Ton Scholtens, telefoon: 0345-753039 
 
 
 

MIDDAGFILMS IN THEATER DE FRANSCHE SCHOOL 
 

6 april, 15.00 uur:  HET DOET ZO ZEER 
Een  indrukwekkende documentaire van Heleen van Royen over haar bejaarde 
moeder die lijdt aan een beginnende vasculaire dementie. 
 

11 april, 15.00 uur:  FENCES 
Een Afro-Amerikaanse vader krijgt te maken met discriminatie terwijl hij probeert 
zijn gezin op te voeden in het Amerika van de jaren 50. Tegelijkertijd probeert hij 
zijn eigen leven op orde te krijgen. 
 

13 april, 15.00 uur:  PATERSON 
Een film over de triomfen van een dagelijks leven, en de poëzie in de kleinste 
details.  
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20 april, 15.00 uur: LOVING 
Het waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en 
Mildred Loving, een blanke man en Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat Virginia 
die verliefd werden en in 1958 trouwden. 
 

kassa@theaterdefranscheschool.nl of bellen naar de kassa via 0345-521546. 
 
 

SORESDIENST en ZILVERLIJN 
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die geholpen wil worden door de 
SORESDIENST? U kunt terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX 
Ombudsman op telefoonnummer: 035-6775511, elke werkdag van 10.00-12.00 
uur. De begeleiding van de Soresdienst is gratis, voor jong en  oud en bereikbaar, 
voor leden en niet-leden van MAX. 
Voor zo maar een gesprekje of een luisterend oor kunt u bellen naar de 
ZILVERLIJN. U kunt zich hiervoor aanmelden via 0900-6080100. Deze BELDIENST is 
een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en wordt mede mogelijk gemaakt 
door KPN Mooiste Contact Fonds en de VriendenLoterij.  
 
 

REGIOTAXI 
Sinds 1 januari 2017 is Versis het aanvullend vervoer in de regio Rivierenland 
(voorheen Regiotaxi Gelderland) Telefoon: 088-6557750. 

 
 

HANDWERKEN VOOR HET GOEDE DOEL 
Landelijke actie: zoals dekentjes breien voor 
Ethiopië en/of mutsjes haken of breien voor 
het Nationaal Ouderenfonds. 
Tevens een gezellige ochtend samen werken 
voor het goede doel of voor u zelf. Uiteraard 
kunt u ook uw eigen handwerk meebrengen. 
Voor wie: voor mensen, jong en oud, met of zonder ervaring. Er zullen twee 

ervaren vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig zijn. 
Waar:  in zorgcentrum Kulenburg in salon de “Bloesem” op de begane grond. 
Kosten:  de eerste 4 keer gratis met daarbij een kopje thee of koffie.  

Daarna € 4,00 per keer (of gratis bij een Welzijnsarrangement). 
Wanneer:  op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

mailto:kassa@theaterdefranscheschool.nl
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AGENDA  SSCC 
APRIL 2017 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Do. 30 maart Themamiddag. Zie pag. 2   14:00-16:30 

Za. 01 april Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345-513840)   10:00 

Za. 01 april Gratis rondleiding in ’t oude stadhuis   14:00 

Zo. 02 april Jazz in “De Blusser” in Beusichem 15:30-17:30 

Ma.   03 april    TOP-voorstelling Fransche School, zie pag. 06 14:00 

Wo. 05 april Rijbewijskeuring, zie pag. 11 10:00 

Do. 06 april Fransche School, film: “HET DOET ZO ZEER” 15:00 

Za.    08 april Repair Café, Dahliastraat 30 10:00-16:00 

Di. 11 april Fransche School, film: “FENCES” 15:00 

Do. 13 april Fransche School, film: “PATERSON” 15:00 

Za.     15 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) 10:00 

Zo. 16  april 
 

Jam Jazz & Pizza in de Gelderlandfabriek met 
Yuri Honing en Gideon van Gelder (€ 15,00) 

14:30 

Ma.   17 april Kofferbakmarkt, Costerweg. €  1,50 entree 09:00-16:00 

Wo. 19 april Rijbewijskeuring, zie pag. 11 10:00 

Do. 20 april Fransche School, film: “LOVING” 15:00 

Zo. 23 april Troost aan de Lek. 
Zie DE KIJKER 2-2017, pag. 11 

 14:00-16:00 

Za. 29 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) 10:00 

 
DIS (=Digitale Inloop Senioren) computerhulp: vrije inloop 
Op de woensdagmiddag 14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek, Herenstraat 2 
 

 
 
 
 



14 DE KIJKER APRIL 2017 
 

 

 
Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven. 
Gewijzigde aanvangstijden en toegevoegde activiteiten zijn elke maand te vinden 
in de maandflyer. 
 
 

 
GEVRAAGD: VRIJWILLIGER “BETUWE UIT BUS”  
Heb je soms zin om af en toe mee te gaan als 
begeleider bij de uitjes met de “Betuwe Uit Bus”? 
Laat dit dan weten aan een medewerker van 
Stichting Zorgcentra De Betuwe, telefoon: 06-83995974, of mail naar: 
 betuweuitbus@stzdb.nl  

 
                         AGENDA                                                       BEATRIXSTRAAT 20          
                                                                        

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

 APRIL 2017 

Vr.  07 apr. Spelmiddag 14:00-16:00 

Vr.  14 apr. Live accordeonmuziek. Gratis 14:00-16:00 

Vr.  21 apr. Optreden “Wine & Roses”. Gratis 14:00-16:00 

Di.  25 apr. Bingo. € 2,50 / € 3,50 19:30-21:00 

Do. 27 apr. Mannenavond (opgeven bij W&G)  
€ 2,50 / €3,50 

19:00-21:00 

Vr. 28 apr. Beautyochtend. € 2,50 
Live accordeonmuziek. Gratis 

10:00-12:00 
14:00-16:00 

Zat. 29 apr. Cafe “Nostalgia”. Gratis 14:00-16:00 

 
Elke maandag:     
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00.  
Info:  Gerrie Voorhorst, telefoon: 520164 en/of Ria Spronk, telefoon: 513292. 
Elke woensdag:   
DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00. 
Elke woensdag:   
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30. Geen kosten: zelf schilder-, 
teken- of knutselspullen meebrengen. Contactpersoon: Marthie Reverda.   
Elke woensdag:  
klassiek uurtje “Beethoven”.  Vrije inloop 10:30-11:30. 

mailto:betuweuitbus@stzdb.nl
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE  
(contactpersoon: Teuni Verwolf,  telefoon: 0345-471000) 
 

Maandag  
09:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:30 – 10:30 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt) 
18:00 – 23:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
19:30 – 21:30  Line-dance. Docent: Ruud van Nunen 

  

Dinsdag  
09:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:30 – 16:00 Sjoelen 
19.30 – 22:00 Zangkoor onder begeleiding van Aniecke van Delft 
 Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren 
Woensdag  
09:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
10:00 – 11:00 Zumba 
13:30 – 17:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
 

Donderdag  
09:00 – 12.00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:00 – 17:00 Biljarten met biljartclub BonVie 
13:30 – 16:00 Scrabble 
18:00 – 23:00 Biljarten met biljartclub BonVie  
19:15 – 21:30 Koersbal 
 

Vrijdag  
09:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:00 – 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute 
09:30 – 11:30 Breiclub 
10:00 – 12:00 Schilder/tekenclub. Eigen materiaal meenemen. 
 (docente Inek Terstappen, begeleiding om de week) 
Zaterdag  
10:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
 

Zondag  
10:30 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting   
 

Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00  
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  COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Adres secretariaat:  
post: Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg. 
E-mail: sscc.secretariaat@gmail.com 
K.v.K.:   64893847 
Bank:    NL58 RABO 0308 6178 00 
Web:    www.seniorencollectiefculemborg.nl. 

BESTUUR 

Voorzitter Mw. H. (Hennie) Smidt 
henniesmidt@versatel.nl 

    00345 515013 

Secretaris /  
penningmeester 

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen 
sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

Algemeen lid Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Dhr. J. (Hans) Dirkse 
dirksonidus@ziggo.nl 

0345 518935 

Algemeen lid Dhr. J. (Jan) Pieters  
jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 

Redactie De Kijker  Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 
redactie.de kijker@gmail.com 

0345 515001 

Distributie De Kijker  Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 

Rijbewijskeuring Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 
06 49715550 

Dagreizen Mw. V. (Virginie) Vermeulen 
               virginievermeulen@hotmail.com  

06 39142217 

“Klaartje”-reizen Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

0345 515001 

Belastinginvulservice Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden 
dewijngaard@hotmail.com 

0345 513955 

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons 
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:  
NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC te Culemborg. 
 

 

mailto:henniesmidt@versatel.nl
mailto:mfcvhazendonk@ziggo.nl
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LOUISEfiE DUCHËNE
Nieuwe medewerkster redactie De Kijker

U vermoedt het a1... ik ben Frangaise van geboorte, nu al

68 jaar. ln 1,974 kwamen we met onze 2 dochters in
Culemborg wonen en sinds 1989 ben ik weduwe van mijn
Nederlandse man.
ln 1984 kreeg ik een baan als administratief medewerkster

bij een kleine uitgeverij in Culemborg: Lemma. Na het volgen van diverse
cursussen (Lerarenopleiding MOA-Frans, Uitgevers cursus van Vakopleiding
boekenbranche), heb ik me uiteindelijk gericht op het redigeren.
Nu ik met pensioen ben, heb ik tijd om vrijwilligerswerk te doen, tijd dus om mij
te richten op iets nieuws: het versterken van de redactie van De Kijker.

Nu vraagt u zich af waarom een foto van
een sigarendoosje bij dit stuk geplaatst is.

Dit is een blikje met een eigen verhaal,
waarvan ik niet weet waar het begon,
maar wel waar het eindigde: in mijn
huiskamer.
ln juli jl. was ik in Frankrijk op bezoek bij

mijn zus en zag het blikje liggen. Ze had het gekregen van een neef die het zelf,
tussen de rommel van een oud huis, gevonden had. lk herkende het plaatje van
een sigarenmerk uit Culemborg en omdat het zo bijzonder was, mocht ik het
blikje meenemen, terug naar Culemborg waar het vandaan kwamlJammer dat
dingen níet kunnen praten. Het zou zeer waarschijnlijk een mooi verhaal
geworden zijn. Maar misschien kunnen lezers van De Kijker mij iets meer
vertellen over de geschiedenis van dat blikje en bijdragen aan de kopij van een
volgende editie. Alvast bedankt.

VERfEt
overgenomen von een leus von de KRO-NCRV

leder mens heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal dat verteld mag worden.
"Vertel" is het begin van een gesprek, Een eerste stap waarmee je automatisch
tegen de ander zegt: ik luister naar je. Vertel is een klein menselijk gebaar dat
uiteindelijk voor iets groters zorgt: mensen verbinden die allemaal verschillend
zijn. En dat lijkt relevanter dan ooit.

I)T I(IJKER MEI 2OT7
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igVgla nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.\*":*Q, 

fysiotherapie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.

Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,

rek en kracht oefeningen.
o Zekerlang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie

cursus voor senioren.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen : 06-18867283; evelien @evelanx. nl

Kijk op eene.op mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen vqn de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden

Schilderiien - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 34A
4lo4 AE Culemborg

tel: 0345-54981O
www.hubuswonen,nl



PARTYCENTRUM

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

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

Telefoon
0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.

BELANGENBEHARTIGING SENIOREN

Wij ontvingen van een geïnteresseerde en meedenkende lezer, tevens lid van

een ouderenbond, een brief waarin hij ons attendeert op de grote waarde van

het lidmaatschap van een ouderenbond. De ouderenbonden werken aan

belangenbehartiging voor ouderen op plaatselijk en landelijk niveau en hij vindt

dit zeer waardevol. Hij vraagt zich af of er veel leden van de ANBO hun lid-

maatschap hebben opgezegd als gevolg van de oprichting van Stichting Senioren

Collectief Culemborg (SSCC) en dat zou jammer ziin. Hoe meer leden van

ouderenbonden, hoe groter de invloed op de politiek kan zijn, meent hij. Wij, de

SSCC, denken dat er wel mensen zijn die hun lidmaatschap hebben opgezegd;

mogelijk uit onvrede met de manier van werken van de ANBO of uit be-

sparingsoverweglngen. Of dat er veel zijn weten we niet.

Wij zijn het met de briefschrijver eens, ook wij als SSCC vinden belangbehartiging

voor senioren zowel op plaatselijk als landelijk niveau zeker belangrijk. De ANBO

afdeling Culemborg bestaat niet meer maar wij prijzen ons gelukkig dat we in
ons bestuur twee ledcn hebben vanuit de KBO afdeling Culemborg en de PCOB

afdeling Culemborg.

Voor de lezers, die het belang van het lid zljn van een ouderenbond onder-

schrijven, hieronder de informatie.

Namens het bestuur,
Hennie Smidt, voorzitter

ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Het instaptarief lidmaat-

schap kost 29,95. Na een jaar € 40,00 per jaar. Een tweede gezinslid krijgt kor-

ting. Telefoon 0348 466690. E-mail: info@anbo.nl
KBO: Katholieke Bond voor Ouderen. lndividueel lidmaatschap afdeling

Culemborg e.o. €22,50 per jaar. Telefoon 0345 515436.

E-mail: kbo.culemborg@gmail.com
PCOB: Protesta nt Ch ristelijke Ouderen Bond. I ndivid ueel lidmaatscha p

€ 37 ,50 per jaar.

Contact: dhr. W. Luteijn. E-mail: secr.pcobculemborg@gmail.com

&, ffiure srdffie: Ljhjtfi Kt]t] & ffi
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HOE KOM IK AAN EEN ROLSTOEL VOOR EEN KORTE TIJD?

Om mensen met een (tijdelijke) licha-
melijke beperking de kans te geven om een
dagje te gaan winkelen of naar een pretpark
te gaan, stelt de gemeente rolstoelen gratis
beschikbaar. Bij de uitleenpunten in wijk-
steunpunt BonVie, het Huis van de Buurt,
de Kulenburg en De Doenerij zijn de rol-
stoelen af te halen. ledereen die in Culem-
borg woont en een rolstoel nodig heeft
voor een dag, kan deze lenen. Dat is goed
voor de sociale contacten. lemand met een
lichamelijke beperking kan, met hulp van
iemand anders, op een eenvoudige manier
toch meedoen. Door het delen van rol-
stoelen bespaart de gemeente kosten en
draagt bij aan duurzaamheid.

Spelregels
Het lenen van de rolstoel is gratis. Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij de
uitleenpunten:
- Wijksteunpunt BonVie: telefoon 06 L003 4151,

e-mail: info@ bonvieculemborg, nl
- Huis van de Buurt: telefoon 0345 470 470,

e-mail: klantenservice@stzdb.nl
- Kulenburg: telefoon 0345 479 1,1,1-,

e-mail: klantenservice@stzdb.nl
- De Doenerij: telefoon 0345 778135,

e-mail: doenerij@hotmail.com

U kunt de rolstoel voor een of twee dagen lenen en u brengt hem dan op de
afgesproken tijd terug. De rolstoelen zijn in goede staat. Wie hem beschadigd
terugbrengt betaalt de reparatiekosten. De rolstoelen zijn en blijven eigendom
van de gemeente Culemborg.
Let op: neem uw paspoort of rijbewijs of lD-bewijs mee.

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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Openingstjden: ma - do 8.00 20.00 I vr 8.00 21.00 za 8.00 20.00 | zo'11.00 - 18.00

SmitS I Koopmansgildeplern 16 | 4105TX Culemborg I T: 0345532525

EEN DAGJE ACHTERHOEK

Mijn eerste trip ols begeleider met SSCC

Veel regen ... en toch een geslaagde en gezellige dag. We vertrokken 8 maart

met 35 mensen in de stromende regen naar Ruurlo in de Achterhoek.

Cactus Anny dronken we koffie. Op een boeiende

manier vertelde Anny over haar uit de hand

gelopen hobby: de cactusteelt en ze droeg een

zelfgemaakt gedicht voor: Koningin van de nacht. ln

de 6000 m2 kas zagen we zeer grote en mooie

cactussen. Daarnaast verzamelden Anny en haar

man Bert veel meer: boeren werktuigen zoals we

die uit onze jeugd kennen, afbeeldingen van

lndianen, poppen, merklappen, er was een schoenmakerswerkplaats en een

spoortraject.
We kregen allemaal een cactusje mee voor thuis.

Vervolgens reden we,-naar het centrum 'sudebeek Wolfershuus' in Zelhem voor

de lunch. Onderweg genoten we van het mooie landschap. lk voelde: ik wil de

streek verder verkennen op de fiets. Dirk, onze chauffeur, vertelde over de

Achterhoek en de mooie kastelen.

De lunch smaakte heel goed en Steffan, de eigenaar, vertelde ons in zijn dialect

een deel van de recente geschiedenis van de omgeving.

Daarna gingen we op weg naar Doesburg en we bezochten het mosterd- en

azijnmuseum. Wij kregen ultleg over en een demonstratie van de fabricage van

mosterd. We hadden enige tijd om in Doesburg rond te kijken. Doesburg is een

heel leuk Hanzestadje aan de lJssel, maar vanwege het weer zochten we een

droge plek en dat was in een restaurant of in een winkel'

Tenslotte reden we over de Veluwe naar Harskamp waar we genoten van een

goed verzorgde stamppot maaltijd en een lekker toetje.
Tijdens de maaltijd hebben we geamuseerd met elkaar gesproken en het bleek

dat we onderling veel Culemborgers kenden.

Half negen reed de bus de garage van Streef binnen, iedereen was weer op de

juiste plek afgezet en ik reed met droog weer op de fiets naar huis.

De volgende dagtocht is op 17 mei2A17 naar de kasteeltuinen in Arcen.
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UIÏ HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dogelijkse leuke, maar ook minder leuke zoken

Onlangs ging ik op visite bij hoogbejaarde bekenden, mijn vroegere buren. Zij
vroegen mij of ik even langs de apotheek wilde gaan om hun medicijnen op te
halen. Natuurlijk heb ik dit graag gedaan.
Bij het uitpakken van het doosje was er echter paniek. Het waren de verkeerde
pillen. Dit waren kleine ronde pilletjes, terwijl het langwerpige moesten zijn. Na

bestudering van het oude doosje, kon ik vaststellen dat het toch echt dezelfde
waren, maar dat de vorm anders was. lk begreep de consternatie, want ik
herinnerde me het pillengebruik van mijn overleden moeder. Om 12.00 uur het
kleine pilletje, om 16.00 uur de groene pil, na het eten de grote pil en voor het
slapen gaan de rood met witte capsule. Zo ging het dag in dag uit, het gehele jaar
door. Maar nu zijn de verpakkingen iedere keer anders, het merk is anders en de
vorm van de pillen is ook anders. Hoe verwarrend en zeker als je al op een hoge
leeftijd bent. Gelukkig heeft de farmaceutische industrie er het volgende op
gevonden: de BAXTER! Voor elke dag en elk uur een plastic zakje met daarin de
benodigde medicatie. Ben je wat vergeetachtig dan is er zelfs een
verpakkingsdoos met een signalering dat het tijd is voor het volgende medicijn.
Maar, de zakjes gaan moeilijk open, zeker als je niet veel kracht in je handen
hebt. Een schaar moet er dan aan te pas komen. Het zakje moet je niet
openmaken boven de gootsteen of aanrecht, want dan kan het pilletje weleens
in het afvoerputje verdwijnen. Wel openmaken boven de tafel of bed, want als
er een pilletje op de grond valt dan kan het verdwijnen achter de kast of ergens
waar je er sowieso niet bij kunt. Dan is Leiden in last, want hoe kom je dan aan
een andere pil. je hebt geen reserve. Het zakje van de volgende dag maar open
maken is het enige wat je kunt doen.

Mijn oud-buurman was overigens gerustgesteld en heeft de nieuwe kleine pil-
letjes trouw en op tijd ingenomen.

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 1 1 :00 tot 14:00 u

) Alle kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www. grauwelma ntweewielers.nl

Te|.0345- 531572#fluffiw
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5amen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.nl
Cratis pdrkeÍen: Jàchthavèn. Pàlumbustenein Betadld íaÍkeren Làngè Meent

íÈy,,*l^-?Íi:-l

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AECulemborg

T.0345 - 51 04 25

www.vandriel-schildersbed rijf.n I

i nfo@vand riel-schildersbedrif f.nl

80+ REISJES IN JULI EN AUGUSTUS 2017
Organisotie;55CC in samenwerking met SSV

KERSENBOOMGAARD

Op een dinsdag en een donderdag in de

maand juli gaan we naar kersenboerderij 'De

Molenweg' in Zoelmond. De kersen zijn daar

heerlijk. Er is ook een gezellig klein winkeltje
bij. U kunt dan zelf kersen kopen. De een wil

een half pondje en de ander misschien wel

twee kilo. De koffiestop houden we in restaurant 't Veerhuys'

zit daar heel gezellig met uitzicht op de Lek en de pont'

appeltaart met gele room is er overheerlijk!

HAARZUILENS

Op een donderdagmiddag in juli en op een

donderdagmiddag in augustus rijden we via

een mooie route naar,het aardige en idyllische
plaatsje Haarzuilens. We drinken koffie/thee
in 'Het Wapen van Haarzuylen'.

RHENEN

Op een woensdagmiddag in juli en op een

donderdagmiddag in augustus rijden we naar

Rhenen. Alhoewel redelijk dicht bij huis wordt
het landschap al wat heuvelachtig en bosrijk.

We gebruiken de thee/koffie met gebak in

restaurant'Moeke Rhenen'.

OOSTERWIJK

Oosterwijk is een zeer klein plaatsje even

voorbij Leerdam. Op een dinsdag- en woens-
dagmiddag in augustus gaan we daarheen.

We rijden een stuk langs de Linge en in

hotel/restaurant'de Lingehoeve' gebruiken

we de koffie/ thee met gebak. Bij mooi weer
kunnen we buiten zitten en van de pergola's

met rozen genieten.

te Beusichem. Je

Hun zelfgebakken

fe gte ?rC fri,,rnyii,w eis on s

\11p 
Chrnese bewegingskunst voor iedereenl

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf !

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl
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FINANCIËLE STEUN SENIOREN COLLECTIEF: WORDT VRIEND!
U kunt het Senioren Collectief helpen met uw financiële steun. Daarmee draagt
u bij aan de continuering van het informatieblad De Kijker. Tevens levert uw
bijdrage, indien € 20,00 of meer, voordelen op wanneer u gebruik maakt van
Gunther's Family Fit en van de rijvaardigheidskeuringen. Uw bijdrage maakt het
ons mogelijk om nog meer activiteiten aan te bieden. Denk daarbij, als
voorbeeld, aan de geslaagde middag van de 'Historie van de Meubelindustrie' in
Culemborg. U kunt doneren door een bedrag over te maken naar rekening-
nummer NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC te Culemborg met vermelding van
'Vriend'. U kunt ook gebruikmaken van onderstaande machtiging om uw donatie
éenmalig af te laten schrijven van uw bankrekening. Liever nog kruist u uw
jaarlijkse donatie aan waarmee u blijvende steun biedt.

AIs vriend machtigt ondergetekende het Senioren Collectief af te schrijven

Eenmalig: tr Bedrag € af te schrijven van rekeningnummer;

VERSLAG PANNENKOEK ETEN VIANEN OP 25 MAART

Met een groepje van 12 deelnemers en 4 chauffeurs/begeleiders togen we rond

het middaguur via een fantastische toeristische route, bedacht door chauffeur

Nico, via o.a. Leerbroek en Lexmond naar ons lunchadres in Vianen. De

deelnemers waren allen door de chauffeurs met busjes van SSV thuis opge-

haald. Het weer was prachtig en onderweg genoten we van o.a. de ,in bloei

staande prunussen, magnolia's en forsythia's. Bij de Ponthoeve in Vianen

genoten we van het prachtige uitzicht over de Lek richting Vreeswijk en de

Lekbrug bij Vianen. We kregen heerlijke pannenkoeken voorgeschoteld met voor

ieder twee ingrediénten naar keuze. Met elkaar hadden we het gezellig en de

gesprekken gingen over van alles en nog wat. Rond de klok van drie uur werd

iedereen weer thuis afgezet. Complimenten voor het fantastische vrijwilli-
gerswerk van de chauffeurs Henk en Nico, en bijrijder Henk!

PROGRAMMA
MUZIEKTENT DE PLANTAGE

Zondag 30 april:
The Amazing Stroopwafels
The Amazing Stroopwafels bestaat uit Wim

Kerkhof (contrabas, toetsen en zang) Rien

de Bruin (gitaar, accordeon en zang) en Arie

van der Graaf (elektrische gitaar). Er wordt
een tweetalig repertoire gezongen (Engels

en Nederlands).

zondag 21 mei: Mark van Veen en de Ferry Stars

Een optreden van Mark van Veen is naast een muzikale traktatie ook een

belevenis. Bruisend van energie geeft deze entertainer het publiek waar het

recht op heeft. Hij maakt er een feestje van onder meer met prachtige nummers

van André Hazes.

zondag 28 mei: Back on Track
De band bestaat uit 6 personen en speelt veel songs uit de sixties en seventies,

maar ook moderne nummers staan op hun repertoire. De muziek die de band

maakt, is prettig om naar te luisteren. Vriendschap, muzikaliteit en plezier is wat

hen verbindt. Kortom, waar hun muziek klinkt heerst sfeer.

Jaarlijks : E

Voorletters en naam bankrekeninghouder

Straat en huisnummer

E-mailadres

Datum

Postcode Plaats

Handtekening

Plaats

Banlirelatie NL58 RABO 0308 6178 00 incassant lD: NL35ZZZ64893847OOO0

Machtiging inleveren bij:
secretariaat: Lindeboom L3, 4101 WE Culemborg. Desgewenst kunt u ook
gebruik maken van het machtigingsformulier op de website:
www. se n i o re n co I I ecti efcu I e m bo rg. n l/m a chtigi n gsfo rm u I i e r-vrie n d

wuuil!ln§W
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THEMAMIDDAG: VEILIGHEID
Verslag Louisette Duchëne

Stipt 14.00 uur opende Maaike Geertzen (GGD-Gelderland-Zuid) de presentatie,
bijgestaan door Piet Luitjes die benadrukte dat de middag niet door Stichting
Senioren Collectief Culemborg alleen georganiseerd was, maar in samenwerking
met de Culemborgs afdelingen van de KBO en de PCOB.

Allereerst moet ik melden dat de lage opkomst teleurstellend was voor de

organisatoren. lemand stelde dat het jammer was dat op hetzelfde tijdstip een
informatiebijeenkomst van de GGD bij het Wijkcentrum de Salaamander
plaatsvond, in het kader van de cursus 'ln Balans', over valpreventie.

Maaike Geertzen begon de presentatie met tips over de veiligheid in de woning:
zorg voor een goede verlichting in huis, eenvoudige bedienbare sloten, het
aanbrengen van een tweede trapleuning, geen losse kleden op de grond

bijvoorbeeld in de slaapkamer en geen drempels met hoogteverschillen. Voor de

badkamer, zorgen voor een irangepaste douchecabine. De brochure 'Zorg dal u

thuis niet valt'was voor iedereen beschikbaar. Daarnaast werd benadrukt dat
het belangrijk is om fit te blijven en zo gezond mogelijk te eten, voldoende te
bewegen en te zorgen voor voldoende water te drinken, een levendig sociaal

netwerk op te bouwen en vooral: goed voor jezelf te zorgen.

De tweede spreker was Gerard van den Akker, wijkagent voor Culemborg West.
Voor de politie bestaat Culemborg uit West en Oost, elk met eigen wijkagenten.
De wijkagent is aanspreekpunt voor de bewoners, winkeliers, bedrijven, scholen,
buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties. Verteld werd over veilig
wonen. 80 tot 90%o van de inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Een inbreker
dringt je woning binnen in minder dan 30 seconden. Daarom is het belangrijk te
zorgen voor goede hang- en sluitwerk, deurknip of deurspion. Rond de woning is

goed'zicht belangrijk: snoei te hoge hagen en zorg voor goede verlichting. Bij

afwezigheid, wek de indruk dat iemand thuis ís, waarschuw je buren dat je weg
bent en zorg voor een 'meterkastkaart bij calamiteiten', een briefje met de
gegevens die belangrijk zijn voor de politie (of brandweer) bij calamiteiten.

Denk ook aan goed hang- en sluitwerk bij je schuurtje (je dure E-bike is zo weg!).
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Gerard van den Akker ging ook in op hoe te handelen in geval van fraude, zowel
bij babbeltrucs en oplichters aan de deur als bij pinfraude.
Een paar tips:
- bij babbeltrucs aan de deur: nooit zomaar de deur opendoen, onbekenden

nooit binnen laten, vraag altijd om een legitimatiebewijs, nooit aan de deur
pinnen, ook oppassen met collectanten, kijk uit voor zielige verhalen.

- Bij pinfraude: nooit je pincode afgeven, goed afgeschermd pinnen. ,

Ook aan de orde kwam de veiligheid op straat. Loop in goed verlichte straten, let
op dat je sieraden niet opvallen (goud is in voor dieven!). En niet onbelangrijk bij
overval: laat gaan, denk aan RAAK: Rustig blijven, Accepteer de situatie, Afgeven
wat er gevraagd wordt, Kijk goed: probeer zoveel mogelijk over de daders te
onthouden.
Als er een WhatsApp groep in je buurt is, zo snel mogelijk waarschuwen. Wilje
lid van zo'n groep zijn, dan kun je je via WABP.nl aanmelden of bij de gemeente
informeren.

Ter illustratie werdqn verschillende films vertoond. ledereen kan 'zijn/haar'
wijkagent speken via het telefoonnummer van de politie: 0900-8844.

Als laatste gaf Jet Vroege, namens de brandweer Gelderland-Zuid, een 'inter-
actieve' presentatie over brandveiligheid waarbij het publiek werd gevraagd mee
te praten.
Het is een feit dat het aantal doden door brand onder senioren toeneemt,
waarschijnlijk omdat men langer in eigen woning blijft wonen. Daarom is goede

voorlichting een belangrijke aandachtspunt voor de brandweer.
Belangrijk is dat er thuis rookmelders geïnstalleerd zijn, maar ook kool-
monoxidemelders. Jet Vroege gaf adviezen over het voorkomen van brand en
wat te doen bij brand. Ze gaf aan dat rook zich razendsnel verspreidt en dat het
gesloten houden van deuren binnenshuis 's nachts de rookverspreiding
belemmert. Als er brand uitbreekt, l-l-2 bellen en aan de lijn blijven totdat de
persoon met wie u spreekt u aangeeft dat u kunt ophangen.

Aan het eind van de presentatie, kon je kennismaken met het voor-
lichtingsvoertuig 'Red Alert' waarbij je een quiz kon spelen en waar ook
overblijfselen van brand te zien waren. De drie aanwezige brandweermannen
gaven graag antwoord op je vragen.



RIJBEWIJSKEURING 75+, informotie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 03 en 17 mei, 07 en21juni,05
en l-9 juli, 02 en l-6 augustus en 06 en 20 september 2017.

LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 1-0 te Culemborg.

Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.

AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de

keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071--5728434. De keuringskosten voor

het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en

leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden.

De keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00.

(U dient genoemde kosten contont te betalen oon de orts')
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een

gezondheidsverklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient

hiervoor € 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis

verkrijgen.
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:

1,. een flesje met uw eigen urine,

2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis

af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,

4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenPas.

SCHITDERVAKANTIE MET YOGA
Vanwege het succes van vorig jaar staan er ook in ZAfl weer twee midweken

Schildervakantie met Yoga op het programma in samenwerking met Zippora

Polal<. De midweken worden gehouden in het prachtige Drenthe en verzorgd

door beeldend kunstenaar en docente lnge Meuleman en yogadocente Zippora

Polak. lnge Meuleman is onder andere docente bij de Volksuniversiteit.

Week L: t2tlm 16 juni
'schilderen à la ...': L0:30-1-6:00

Yogales: 20:00-21":15

Week 2z t4tlm 18 augustus
'Schilderen met verdieping': 10:30-1-6:00

Yogales:20:00-21:15

Contact: lnge Meuleman 06 4O3265t9 enloÍ Zippora Polak 06 t5L42573
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o ARBEID FLORALIA

o BELTANE FRESIA

o BLOEIMAAND GRAAN

o BOGERD GROEI

o CLEMATIS HERDENKING

o DASLOOK KOEKOEK

o DOORN LELIE

MAIA SALVIA

MALVA SIVAN

MEIBOOM STAMROOS

MOEDERDAG STIER

PETUNIA TWEELINGEN

RATEL

RIDDERSPOOR

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

Oplossing aprilnummer: APRIL DOET WAT HIJ WIL!

kunnen van línks

lJr,i

:
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.l1r
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EEN VOORDELTG KOPJE KOFFIE, LUNCH OF MAALTIJD IN CULEMBORG

HUIS VAN DE BUURT Locatie Beatrix, Beatrixstraat 20. Tel. 0345 470470

Koffie-inloop: dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en in het weekend van

14.00 tot 16.00 uur. 's Avonds alleen bij activiteiten. Aanmelden is niet

nodig.
Lunch (kleine kaart): maandag t/m vrijdag van l-2.00 tot 1"3.30 uur.

Maaltijd: telefonisch te bestellen (vraag naar'Maaltijdservice')
HUISKAMER GANDHI, Gandhi 205, 4tO2 HK

Koffieinloop: elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur'

TROELSTRAHOF, Troelstrahof 5. Tel. 0345 470470

Koffie-inloop: dagelijks van 9.30 tot 21.00 uur.

Lunch: dagelijks om 12.00 uur (aanmelden een dag van tevoren op tel.

06-1.3752293). Kosten € 3,60 inclusief 1- drankje.
Maattijd: dagelijks om 1"7.30 uur (aanmelden een dag van tevoren via tel.

06- 13752293). Kosten €7,50 exclusief eventuele drankjes'

HUIS VAN DE BUURT KULENBURG, Achter de Raaf 2. Tel. 0345 479LlL
Koffie-inloop: dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur.

Lunch/ maaltijd: van 12.00 tot 13.00 uur en van 17'00 tot 18.00 uur.

Kosten €7,50. Aanmelden is niet nodig.

KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, Gershwinhof 1. Te|.0345 639050

Lunch: op woensdag en vrijdag van 12.1-5 tot 13.00 uur. Aanmelden

dagelijks vóór 11.00 uur. Hierbij vragen of de receptie een mail stuurt
naar de keuken. Kosten € 3:50.

INLOOPHUIS CULEMBORG, Parklaan 195. Tel. 0345 513350

Koffie-inloop: op zondag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden is niet nodig.

Maaltijd: elke l-" en 3" vrijdag van de maand. Aanmelden en meer

informatie tijdens de openingstijden en/of via tel. 06-12933135.

KOFFJE-!NLOOP BARTJE, Meerlaan 25. Tel. 0345 517680

Koffie-inloop: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op

zaterdag van l-0.00 tot l-3.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

BON VlE, Admiraalvlinderlaan 2. Te!.0345 471000

Koffie-inloop: dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.

DE TREFFER, Otto van Reesweg 48. Tel. 0345 5t5227
Koffie-inloop: op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is niet

nodig.
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body fashion

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
wwwelands.nl

Sra.osuuRwERKMAKERU

o Reparatie van Hokkèí en horlo§es.

o ' Horlogebanden van Morellato

o Horloges van: Bruno Söhnle, |unghans,

Mondaine en Pellikaan Timing'.,,',

Een nieuwe batterii voor uw horloge - altijd - voor slechts € 5,-

W
IFW.Wt
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ET KLOKJE TT{UIS TIKTZoals n

Het adres voor uwr

o Moderne en antieftg klokken.

o Horloges':1i..''.il::'

Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 www.zoalshetldokjethuistikt.com



Kusaliteit, seruice
én deskundigheid.
Gedip[omeerde opticiens,

contacttensspeciatisten en

optometristen

',mOTkX
britlen, contact[enzen en optometrre

Varkensmarkt 15,4101 CK C!temborg, (03151 52 00 00

Prijssestraai 1 4101 Cl./ Cutemborg, (03451 51 73 78

Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, 103471 37 35 00

ww merkxbrilten nt

Altijd vers, altijd lekker
Wist u dat wii:

E ke dag vets brood en btoodles bakken
- E ke dag rw unci kunnen verzotgen
- Elke dag krnnen bezotgen
- EI <e dag vetse v aajen of gebak <unnen verzotgen

Een uitgebrerd assortiment hartige sracks hebben
Voor u elke dag verse koÍÍie met iets lekkers voor klnnen vetzotgen

- Onze winke e ke dag schoon en Írls is
- U e ke dag met een glim aci bedienen

Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altiid vooÍ u klaar

TOEN ...

De was hing er te drogen en de worst aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
'n grote zinken teil, dat was ons bad, er waren wel ergere
dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, ik zie hem
zweten.
De armen vol groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
Lag er vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder,

nog

en NU...

De keuken van onze kinderen staat vol met
appa raten.
Het nieuwste van hef nieuwste, maar je kunt er niet
mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten,
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met.....wie dat toch verzon?
'n Twee-minuten-maaltijd, zo uit de magnetron.
De afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee.

en zingen hoeft ook al niet meer: ze draaien een cd.

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur,
wie nou niet tevreden is, die is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
'n Kostbaarheid in't leven: gezelligheid en sfeer.

RABOBANK: WELK PROJECT LAAT U BLOEIEN?
Leden van de Rabobank Westbetuwe ontvingen een mailtje met de melding dat
tot 30 april een stem uitgebracht kon worden voor de verdeling van het fonds
"Een aandeel in de Betuwe".
Hen werd een keuze voorgelegd van de aangemelde projecten. Het senioren
collectief heeft zich hier ook voor aangemeld. Met dit fonds vloeit jaarlijks een
gedeelte van de winst van RABO terug naar de lokale gemeenschap.
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SENIOREN COLLECTIEF PRESENTEERT

Donderdag l-1 mei om 20.00 uur is er

een show in de Gelderlandfabriek.
Senioren Collectief is verheugd deze

show, bij voldoende belangstelling,
's middags om 14.00 uur aan 65

plussers te mogen aanbieden voor €
7,50

Aanmelden kan tot 8 mei:
- per telefoon: Hennie Smidt 0345 515013.

- via de website: www.seniorencollectiefculemborg.nl
- permail:sscc.secretariaat@gmail.com

Mocht er onvoldoende belangstelling zijn, dan worden degenen die zich hebben

aangemeld hiervan op de hoogte gebracht.

ZATERDAG MARKT IN CULEMBORG

De Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) wil begin mei starten met deze

markt op de Varkensmarkt, die een combinatie moet bieden van biologische,

fairtrade- en streekproducten. Doel is meer publiek naar het centrum van

Culemborg te trekken en Culemborg steviger neer te zetten als Fairtrade-

gemeente. Culemborg is een duurzame gemeente, maar dat is niet zo zichtbaar.

Onze ecowijk Lanxmeer trekt busladingen vol Japanners, maar we willen dat de

Inwoners van Culemborg dit zelf ook zien.

lnmiddels is er contact gelegd met diverse aanbieders van biologische en

streekproducten zoals natuurbakker 'Brood Leeft', natuurwinkel 'Naturijn' en

zorgboerderij'Thedingsweert' uit Tiel.

ln totaal is er plek voor ongeveer vijftien aanbieders.'We hebben diverse

artikelen', zegt Van Sante. 'Brood, gedroogd fruit, noten, zuivel, cadeau-pakket-

ten. Maar we willen ook een platform bieden aan charitatieve instellingen,

cadeauwlnkels, LETS Ruil Culemborg.'
Waar de dinsdagmarkt wordt georganiseerd vanuit de gemeente en met een

marktmeester van de gemeente, is de zaterdagmarkt helemaal in handen van de

VOC. Van Sante wordt hier de marktmeester.
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De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en

mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
on naar ziekenhutzen in de omgeving.
[)e bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
lrlke maand worden bij 'BartApart' onder een
spcciaal thema bij zondere artikelen aangeboden
( zic website'Nieuwsberichten').

aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorneÍ ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje kofÍïe
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de

bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetteÍ
zich met hart en ziel rn voor het welzijn van ouderen en mensen met een

beperking. Ze doen hun werk graag en met plezier. U bent welkom!

&
in onze koffiecorner.

'Íroede doelen'. zoals Rode Kruis enZonnebloem.
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ACTIVITEIT

l

30 apr. 'Amazing Stoopwafels', zÍe pag.09

, 

RUbewilskeurine, z! e nao. 12

tStadswandeling, Start vanaf Elisabeth Weeshuis

lGratis rondleiding in't oude stadhuis

:Jazzin 'De Blusser'in Beusichem

03 mei

06 mei

06 mei

07 mei

110:00
I

i...........................

lrr'oo
]

I

114:00
I

115:30-17:30

1

i19:30-21:30

I

i14.00 uur

07108 mei

11meí

'LekArt' Jong talent van de Fontíjn Hogeschool

,te 
Tilburs 

in 
de Gelderlandfabriek

'Magic 
show met een lach, zie pagino 16

L3 mei

l-3 mei

21mei

17 mei

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) :10:00

]Renafr 
café, Dahliastraat 30

,Troost 
aan de Lek, Locatle, Meerlaan D

,Dagreis Kasteeltuinen Arcen
,Zie pag. O9 von DE KIJKER 20L7-03 van april

;10:00-1-6:00
i-**---------
114:00-L6:00
)................ . .. . .

l
1

I

i

i10:00

]ro,oo

l-7mei :Rijbewijskeuring,zÍepag. 12

21mei Mark van Veen en Ferry Stars, zie pag. O9

27 mei rWandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) :10:00

l

27 mei lOld Timersdag /Lenterít in binnenstad

l

r09:00-12:00
,15:30-18:00

28 mei lBack on Track, zie pog. 09 tL4:O0

DIS (Digitale lnloop Senioren) computerhulp: Op de woensdagmiddagen
14:30-16:30 in de bibliotheek, Herenstraat 2. Vrije inloop.



AGENDA IEAÏRIXSTRAAÏ 20

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

MEI2OI.7

Do l-1mei Muziekvrienden Musica 19:00-21:00

Za. 13 mei Optreden Ku nsteducatie Cu lem borg 14:30-16:00

Za. 18 mei Optreden Peter Dons 14:00-16:00

Do. 25 mei Poffertjesm iddag. Kosten € 1,,75 14:00-16:00

Di. 30 mei Bingo.€2,50/€3,50 19:30-21:00

EIke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09:30-12:00

lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292

Elke woensdag:
DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00

Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30. Geen kosten: zelf schilder-,

teken- of knutselspu I len meebrengen. Contactpersoon : Marthie Reverda

Elke woensdag:
klassiek uurtje 'Beethoven' Vrije inloop 10:30-11-:30

Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven.

Gewijzigde aanvangstijden en toegevoegde activiteiten zijn elke maand te vinden

in de maandflyer.

ALZHEIMER CAFÉ

Trefpunt voor mensen met dementie, hun familie, kennissen en belangstellen-

den. ln de open Hof, Beethovenlaan 2, iedere 3u donderdagavond van de

maand vanaf 19.00 uur. Voor informatie: telefoon OSOO 7733444

Op 18 mei:'M|monkeert niks'.

PARKINSON CAFÉ TIEL. RIVIERENLAND

Een laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van

Parkinson of een parkinsonisme, hun partners, familieleden en mantelzorgers

om deskundige informatie te ontvangen, ervaringen uit te wisselen en contacten

te leggen met lotgenoten. Telefoon: 0345 571351 / 06 24378m07

Locatie: wijkcentrum Westroyen, Predikbroederweg 14, 4003 AL Tiel

DE KIJKER MEI 2017
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poscolwegS Culemborg 0345-51 3738

KARAKTERUITVAART §

\
leannelies Lof Peter Bos

Uitvaartverzorging en -ontwerp

Telefoon (06)30018484

Ans Wieman www.karakteruitvaart.nl
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Morkt 40 - 410l BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 5'ló9ó3

Hollondse en buitenlondse koos

Noten en Zuidvruchten
Solodes en Pote .s

Wiin en Relotiegeschenken
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10% KORTING
oo veftoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

contoctpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel. 0345 477000
Maandag
09:30 -10:30
18:00 -23:00
19:30 -21-:30

Dinsdag
1"3:30 -16:00
19.3O -22:00

Woensdag
10:00 -11-:00
13:30 -L7:00

Donderdag
13:00 -1-7:00
13:30 -16:00
1B;00 -23:00
19:15 -21:30

Vrijdag
09.30 -L1,.30
09:00 -09:45
10;00 -12:00

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING

Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00

Yoga 55+ Docente Marianne Lobberegt
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docente Carin Pieters

Sjoelen
Zangkoor onder leiding van Aniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!

Zumba
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Biljarten met biljartclub BonVie

Scrabble
-Biljarten 

met biljartclub BonVie

Koersbal

Breiclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen.

Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

van L0:00-12:00
van L0:30-l-2:00

Zaterdag
Zondag
Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € O,75 I € 1,00

ETEN MET DE BUURT
gezamenlijke moaltijd
Tijd: donderdag en vrijdag 18 en 19 mei om 17.00 uur
Locatie: De Ontmoeting
Kosten: € 10,00 p.p.

Reserveren: telefoon 0345 471000

DE KIJKER MEI 2017



COLOFON

Secretariaat:
post:

e-mail:
K.v.K.:

bank:
web:

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distrlbutie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

"Klaa rtjes"-reizen

Belasti hgi nvulservice

§TICHÏING $ENIORËN COLLECTIËF CULEMBORG

Lindelaan 13,41OI WE Culemborg

sscc.secretariaat@gmai l.com

64893847
NLsSRABO 0308 6178 00

www.seniorencol lectiefculem borg.nl

BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smldt
henniesmidt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen

sscc.secretariaat@gmai l.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Dhr. J. (Hans) Dirkse

dirksonidus@ziggo.nl 03456

Dhr. J. (Jan) Pieters
ja n.pieters@casema. n I

CONïACTPER§ON EN ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk

mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

a.h.scholtens@tele2.nl
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

a. h.scholtens@tele2. n I

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeulen@hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk

mfcvhazendon k@ ziggo. nl

Dhr. J. (Hans)van Wijngaarden
dewij ngaa rd @ hotmai l.com

0345 s15013

034s 5L4879

0345 753039
06 49715550

0345 518935

0345 s20664

034s 51500L

034s 753039

0345 7s3039

06 391,42217

034s 515001

0345 513955

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons wilt

steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift

overmaken op rekeningnummer: NL5SRABO 0308617800 t.n.v. SSCC

DE KIJKER MEI 2017

LAVE woninginrichting
IIffiIffi,,ffiII

Color Aour lik
Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleu m-pvc

Gordijnen-vltrage-in between

Rolgordijn-ja louzie-la mel-pl isse-duette

Zonnescherm-screen-rol I uik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave'rvoÍlelr.Irl

VoorToyota gaat u naar

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

Fl 'ffiXfgPPm*mm§
. 
r'111i;:) 

onderhoud
d&;:::::. i Ve1.kOOp
Samen Iossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.

U kunt aitijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

dan komen w'1j naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl info@f1-computers.nl



MEU BELHANDEL,,% rodgogil,"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl. 2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

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

Opstelllng: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - HooÍdbord met bies

van€20-15,- NU € Í650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € 1050,'
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WOONIDEEËN
IN TIFESTYLE

EIGENÏIJDS MODERN
EN INDUSÏRIEET

ROOTSTE KEUS DE
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Vm donderdag: 10.00 - 17.30

LAAGSTE PRIJS
vrijdag 10.00 - 21 .00 zaterdag '10.00 - 17.00 uur

U vindÍ ons ook op VVWW.BRADAAL.NL
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Oude Vismarkt 3

4101 CA Culemborg
Tel.0345-513370

DAGTOCHT H I LVERSU M + BOOTTOCHT .....,........... ........................ 3

Mobiele nr§omdzors lï:ilïï#Ï-ïiillï : 11
- I a .§ § -r', -

AGENDA BONV|E........ .......... 15

coLoFoN ......... 16

WIJZIG!NGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN
Kor:pmansgil'deplein.r8 om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker,

4lo5 ïX Cu'ienrbor'cl verzoeken wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere
0345 473 6s9vrsr qv: "*1 redenen, te melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg:info@mondpiuszorg.nl -:^^--^^-^,^-:^^t^__^^:, ^_--ír l,', -r'.*:-* r''',:.. . 5scc.secretariaat@gmail.com

KOPIJ VOOR HET JULINUMMER INLEVEREN VOOR 7 JUNI 2017

KIJKER JUNI



KER§ENUITJE VOOR 8O PLU§§ERS ;
Deze reisjes warden georEaniseerd in snmenwerking met SSV en
kr:sfen € 8,CI0 per persoan, te betalen ann de chauffeur of de
begeleider. ir". ' ''71 r i1, : ,Í,r

CIP MONDERDAG 6 JUII EN OP DIN§DAG T"I" JULI
We gaan via een mooie route naar kersenboerderij
'De Molenweg' in Zoelmond. ln hun gezellige winkeltje
kunt u naar eigen behoefte kersen, sap of iets anders
kopen. De koffie met gehak gaan we gebruiken in
restaurant't veerhuys' in Beusichem. Je zit daar heel gezellig met uitzicht op de
Lek en de pont. De eigengebakken appeltaart wordt geserveerd met gele room
en slagroom en is overheerlíjk" we kunnen ook ander gebak kiezen, dit wordt
dan specíaal vnor ons bíj de bakker besteld. Bij aanmelding van dit tochtje kunt
u meteen opgeven of u wel of niet voor het appelgebak kiest.
u kunt zich opgeven tot 2 juli bÍj Riet van Hazendonk, telefoon: 034s s1s001

Itl.H.: De overige 80+ reisjes in juli en auBustu§ \Arorden pas in de uolgende
KIJKER vermpld, u kunt zich hier nog ni6t voor opgeven.

VITAAL TIP : KUURTJE KERSEN TEGEN JICHT
Kersen kunnen helpen bij jicht. Het is een oucl hLrismirldeltje en heel een-
voudig: eet drie weken lang elke dag 250 gram kersen (vers of ingeblikt). De
kersen verlagen het urinezuurgehalte. Jicht is een gewrichtsaandoening die
nntstaat wanneer het urínezuurgehalte in het lichaam te hoog is.

HEÏ PROJECT LHVENSEOËKEN

ElkWelzijn wilvervolg geven asn het project.

Vtet' behrilp van ElkWelzijn, het Oranje Fonds en
Fonds Sluijterman van Loo hebben zestien ouderen
hun leven in kaart laten brengen door een vrij-
williger. De groep vríjwíllígers wil nu zelf aan de slag
om een vervolg van dít mooíe project tot stand te brengen. ElkWelzijn blijft cle
grOep nog een jaar ondersteunen en helpt de gr0ep met het zoel<en naar
sponsörs en het wervqn van de ouderen etc. Mocht u hier een bijdrage aan
willen leveren, neem dan contact r:p met Ëlkwelzijn telefoon 034s s1s227
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Brenkman I Varkensmarkt lo I Culemborg
Í 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
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KARAKTERUITVAART +à

@
Ans Wleman

i.- 1 1 ' 1, '1 ;4 "',1'

i. '/ t-jil ï t

@
leannelles Lof

Uitvaartverzorging en -ontwerp

ïelefoon (06)30018484

www.kara kteruitvaart.nl

www.logerspqnoen.nl
poscolweg 8 Culemborg 0345 - 51 3738
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Peter Bos
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Morkt 40 - 41O1BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchien

Solodes en Pote .s

Wiin en Relotiegeschenken
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WOENSDAG 28 JUNI 2OL7:

DAGTOCHÏ NAAR ,BEELD EN GELUID, HILVERSUM + BOOTTOCHT

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we tussen 08.30 en 09.00 uur op weg
naar Hilversum. Bij aankomst worden we bij 'Beeld en Geluid' ontvangen met
koffie en een gebakje. Daarna gaan we naar de theaterzaal, waar we een korte
film over het instituut te zien krijgen. Het thema is '65 jaar Televisie Enter-
tainment' waarin o.a. Swiebertje, André van Duin, Zeg 'ns AA, Wie-kent-kwis en
vele anderen voorkomen. Hier zijn we van ca. 09.45 tot ca. 12.30 uur.

Van t 13.00 tot 14.00 uur gebruiken we een lunch met kroket en huzarensalade
bij 'Fly lnn Restaurant' aan het vliegveld Hilversum. Hier heb je een leuk uitzicht
over het vliegveld en de activiteiten aldaar.
Van 15.00 tot L6.30 uur maken we een rondvaart over de Vecht met rondvaart-
bedrijf 'Stichtse Vecht' met vele bezienswaardig-heden. Hier is één consumptie
bij inbegrepen. We verwachten rond 1-7.30 uur weer in Culemborg te zijn.

Aanmelden: tot 1-8 juni, via het aanmeldformulier op bladzijde 4, bij Yvonne
Brouwers, Sleutelbloem 47,4t02 VB Culemborg,
E-ma i I : yvonnebrouwers@hetnet.nl
€ 49,- lnclusief bovengenoemde consumpties, ontvangst en
presentatie 'Beeld en Geluid', de rondvaart en de buskosten.
graag ook vóór L8 juni op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1.. 08.30 uur: Garage Streef
O 2. 08.35 uur: Betsy Perkweg/Roosje Vos
O 3. 08.40 uur: Van Reesweg/Vianense Poort
O 4. 08.45 uur: Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08.50 uur: Driestad (bij bushalte)
O 6. 08.55 uur: Marskramer Chopinplein

Kosten:

Betaling:

retzen

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenveryoer.

Streef Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons benl u op het goede adres om voor u en uw
medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4'|'04 AE Gulemborg
Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
i nfo@streef-reizen. n I

DE KIJKERJUNI2OlT



DIT WIL IK EVEN KWIJT !

Ik wil even iets kwijt in deze 'De Kijker'.
wist u dat onze vríjwílligers altijd klaar staan? Zeker als het om 'De Kijker' gaat.
Betrokken als zij zijn, zorgen zij er telkens weer voor dat onze 'Bron van infor-
mstie' aan het eínd van de maand weer in de brievenbus valt. lk denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bezorgers en aan degenen dÍe de boekjes verdelen en
ervoor zorgen dat ze bij de juiste mensen komen om ze daarna rond te
brengen, het uitzetten van de routes en natuurlijk níet te vergeten de
redactieleden.
Zonder iemand tekort te doen wil íl< even Riet van Hazendonk extra bedanken.
zij zorgt, samen met de andere redactieleden, voor de teksten en ínhoud van
'De Kíjker'.
Riet is sínds kort aan beide knieën geopereerd. Ze is pas kort weer thuís uit het
zíekenhuÍs.
lk weet niet of ze het op een ak(oordje met het ziekenhuís heeft gegooid en de
opnames zo heeft gepland dat 'De Kíjker' níet in gevaar zou komen. lk weet het
níet, maar wat ik wel weet ís dat zij heeft gezorgd dat alles gewoon kon door-
gaan" Dit verdí*nt een pluim en dat wilde ík even kwijt.
Riet, dank je wel hÍervoor en vooral namens ons allen een
toegewenst.

Henníe Sm idt, vooreitter

heel spoedíg herstel

." llll*,' ''

' 'q'!-i e'

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 1 1 :00 tot 14:00 u

AANMELDFORMULIER DAGïOCHÏ WOENSDA§ 28 JUNI 201"7
BEELD EN GELUID HILVERSUM + BOOTTOCHT

T_t"f"*f*-löp;ËË:
nummer lnummer

Rolstoel/
rollator

Adres van persöon nr.

Opmerkíngenl bijzonderheden :

GnauwELMAN y^
i* e e w ie lp r s r)'ttrtl_ ____ MI

@
ELUItr) Rtte kennis en ervaring

in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.gra uwel ma ntweewielers.n I

Tel. 0345- 531.572DE KIJKER JUNI 2017
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Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.n I
àlr( parleren: Jd(hthdven. Pdlumbusteíein Betaald íarkeren Lanqp Mpent

íÈY,sl^Prigj

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T.0345 -51 0425

www.vandriel-schildersbed ri jf.nl

info@vand riel-schildersbed riif.nl

#,ps $mm"&#r5r harst§rr

ledereen moet herstellen van een ingrijpende levensgebeurtenis. Het is een
proces waar je zelf doorheen moet, een weg die je zelf moet afleggen. Daarbij is
onze insteek: je doet het wel zelf, maar dat hoeft niet alleen.
Wij zijn 'Culemborghersfelf'en bestaan momenteel uit vier ervaringsdes-
kundigen te weten Marije, Thea, Joyce en Miranda. Alle vier hebben we ervaring
met en het herstellen van een psychiatrische aandoening. ln de eerste plaats

willen we Culemborgers die geconf ronteerd zijn met een ingrijpende
levenservaring ondersteunen bij het (weer) oppakken van activiteiten, het
vertellen van hun verhaal, en het onderweg vergroten van hun zelfvertrouwen.

Een volgende stap is om, in overleg met de mensen die hier interesse in heb-
ben, activiteiten te gaan organiseren. We hebben goede ervaringen met
bepaalde werkmethodes, maar staan ook altijd open voor ideeën van de mensen
die met ons meedoen. Ons motto is hierbij 'voor-door-met' de mensen met de

ervaring, dus altijd opbasis van gelijkheid en gelijkwaardigheid.

We zijn zelf geen hulp- of zorgverleners, maar houden wel graag contact met de
Culemborgse zorg- en welzijnssector, zodat we elkaar wederzijds kunnen infor-
meren en doorverwijzen als iemand dat wil. Ook andere organisaties,
bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties of aanbieders van activiteiten, kunnen een

bijdrage leveren aan herstel.
Mocht uw organisatie ook interesse hebben in onze activiteiten, dan nodigen
we u uit ons te mailen: culemborgherstelt@gmail.com

EIke woensdagochtend van
10.00-12.00 uur, schenken
we daarom een'kopje
koffie met ervaring' in de
kleine zaal van BonVie.
Natuurlijk kun je ook alleen
een (gratis) kopje koffie of
thee komen drinken.

ffiffi***** Qigottg
iedereen!

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf !

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

DE KIJKERJUNI 2017



UIT HËT LEVEN GEGREPEN ...!
§en rubriek over dagelíjkse leuke, maar aok minder leuke zaken

Er stond een mooie zomerse dag voor de deur. Wij
dachten: kom we gaan er eens even tussenuit. Voor-
jaarsschoonmaak achter ons laten en het hoofd
opruimen. Een dagje Den Haag/Scheveningen leek ons
wel wat. We hebben een auto, maar Den Haag met de
auto ... ?

Waarom níet met de treín ? We wisten dat je tegen-
woordig vanuit Culem-borg met de sprinter rechtstreeks
naar Den Haag Centraal station kan: duurt wel L,5 uur,

maar met een overstap op de lntercity, in Utrecht,
hooguít een uur.

Dus, zo gedacht, kwam het volgende ter sprake:
'Hoe gaat het ook alweer met zo'n OV-kaart'. We
hebben er wel een, maar gebruiken hem zelden.
We willen níet op het statíon staan haspelen, dus
daarom maar even de website www"ns.nUkaartautomaatderno opgezocht. we
hebben geoefend hoe het allemaal werkt en hoe we het kaartsaldo moesten
aanpassen. we hebben alles wel driekeer gelezen, maar het lukte. we zijn de
volgende dag op weg gegaan. Toch nog gehaspeld op het station met onze ov-
kaart, maar uiteindelijk zijn we doar de poortjes heen gekomen.

lk kan u zeggen dat het een heerlijk dagje uit is gewor-
den. Met de trein naar Den Haag, gewinkeld, met de
tram naar een museum, met cle bus naar Scheveníngen
voor een wandeling langs de boulevard, daar wat
gegeten en 's avonds met de trein \À/eer naar huis. We
\fi/aren moe en voldaan toen we weer in Culemborg
aankwamen. Alles is goed verlopen. We waren blíj met

de trein te zíjn gegaan. Het was lekker ontspannen, geen stress van files, geen
stress om de weg in Den Haag/Scheveningen te zoeken. Het 'voorjaars/hoofd-
schoonmaakdagje' met de trein heeft heilzaam gewerkt en verdient naar onze
mening navolgíng.
Oh ja, en voor degene, die geen OV-kaart hebben: je kan nak nog gewoon een
SV-dagkaart kopen, hoor!

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en

mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
eÍnaar ziekenhuízen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApartr onder een

speciaal thema bij zondere artikelen aangeboden
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

hee

aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffïecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, veryoer hoeft geen probleem te zijn. Met de

bus van Klaartje woÍdt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

zich met hart en zíel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een

beperking. Ze doenhun werk gÍaag en met plezier. U bent welkom!

T]}.
È,

'soede doelen'. zoals Rode Kruis errZornebloem.

ZoekÍ u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
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NIEUW: HET ODENSEHUIS CULEMBORG

Vrijwilligers:Jonny Stolte,lanke Roordo, Renée Lankworden en Gerdo Goed

ledereen die kampt met geheugenproblemen of beginnende dementie is elke

maandag van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Ridderstraat 4. Ook mensen die

voor iemand met dementie zorgen zijn van harte welkom. Mensen die met
geheugenproblemen te maken krijgen, hebben vaak nog lang geen intensieve
zorg nodig. Maar zij lopen wel tegen problemen aan in hun dagelijks leven,

niets lijkt meer vanzelf te gaan. ln het Odensehuis kunnen zij elkaar ontmoeten
om samen deze uitdaging aan te gaan, van elkaar te leren en leuke dingen te
doen. Dat geldt ook voor partners, familie, vrienden en mantelzorgers. Het

Odensehuis is een initiatief van een groep betrokken burgers uit Culemborg.

Enkele ervaren vrijwilligers ontvangen de deelnemers in het gezellige pand in

de Culemborgse binnenstad. Samen met een kleine groep mensen met geheu-
genproblemen en naasten zijn zij een inloopochtend gestart. Bij voldoende
animo willen zij vaker in de week bij elkaar komen, Deze eerste periode staat in
het teken van elkaar leren kennen en praten over wat we de komende tijd gaan

doen. Niets moet en alles kan! Eén van de deelnemers heeft deze ochtenden
als volgt ervaren:

'Het is zo fijn om somen ergens heen te goon woar we het ollebei gezellig

hebben. Dat komt er steeds minder von; onze wereld wordt kleiner en hij voelt
zich steeds minder op zijn gemak in gezelschap. Hier wel; in het Odensehuis is

zijn probleem geen probleem.'

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Kijk voor meer informatie
op www.odensehuisculemborg.nl of neem contact op met onze coördinator
Renée Lankwarden, info@odensehuisculemborg.nl of via 06-50593333.
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N I EUW TH EATER OUDEREN PROG RAMM A 2OL7 -2OL8
ln het Theater ouderen Programma (Top) presenteren Theater De Fransche
school, Elkwelzijn en de stichting Senioren collectief culemborg 'Top-
voorstellingen en Top-films' op de maandagmiddag, speciaal voor een 'Top-
publiek' (55+). wie het gehele programma wil bezoeken, kan een Top-
abonnement bestellen voor € 80,-.
U kunt de serie voor het nieuwe seizoen via de website bestellen. Ga naar
www.theaterdefranscheschool.nl, kies 'programma, en klik op de knop
'series'. Kies dan 'Top-serie seizoen 2or7-2018'en volg de stappen tot en met
de betaling. De kaartjes worden na betaling via e-mail verstuurd. Deze moet u
zelf afdrukken. Bestelt u liever via een formulier, dan kunt u deze ophalen bij
het theater of aanvragen via kassa@theaterdefranscheschool.n!

Maandag 2 oktober: Mylou Frencken en muzikanten, ,Leven is een Iied,
Mylou Frencken schrijft en zingt al 25 jaar. Haar jubileumvoorstelling is een ode
aan het kleinkunstlied, waarin het kan gaan over grote pijn en klein leed, over
verterende passie en ijzingwekkende afstandelijkheid, over meisjes van dertien
en mannen die de griep hebben.

Maandag 6 november : Nadja Filtzer, 'Vive piaf!,
ln deze muziektheatervoorstelling vertolken Nadja Filtzer en haar musici het
grootse en meeslepende levensverhaal van 'het meisje mus' dat uitgroeide tot
'grande dame'van het Franse Chanson.

Maandag 11 december: film,'Loving'
Het waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en
Mildred Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat
Virginia die verliefd werden en in 1958 trouwden.

Maandag 8 januari: Hans visser, lrena Filippovar en Bruni Heinke, 'Hollands
Glorie'
Flairck-gitarist Hans Visser en accordeongigant lrena Filippova duiken in de
geschiedenis van de Lage Landen en gaan op zoek naar de verhalen achter de
beroemde schilderijen. Een reis langs de schatten van de Hollandse en Vlaamse
schilderkunst met beelden en muziek.

Maandag 5 februari: Mia Verbeelen,'Diverse verhalen,
Verhalen om bij weg te dromen of tot inzicht te komen. Al een kwart eeuw
vertelt Mia Verbeelen en ze heeft ondertussen een schatkist vol sprookjes,
mythen, volksverhalen en eigen werk. Met grote verbeeldingskracht, een
fluwelen stem en rijkdom van taal.

Maandag 5 maart: Film, 'Going in style'
oscarwinnaars Morgan Freeman, Michael caine en Alan Arkin zijn oude
vrienden wiens pensioenfonds door een crisis wordt afgenomen. Ze besluiten
voor het eerst in hun leven van het rechte pad afte stappen.

Maandag 9 april: Di Gojim, 'Klezmer Extravaganza,
'Gein, dagboek van een duivelskind' is het theaterprogramma waarmee Di
Gojim de Jiddische muziek vernieuwt. De opmerkelijk cabaretske voorstelling is
gebaseerd op werk van de Jiddische schrijver en Nobelprijswinnaar lsaac
Bashevis Singer.

,SURPLUUS'IN 
DE FRANSCHE SCHOOL

'surpluus' speelt de bijzonder grappige en scherpe komedie 'Bedkwartet' van
de beroemde Engelse auteur Alan Ayckbourn op:
zaterdag L0 en 1-7 juniom 20.00 uur en zondag 11en 1g juniom 14.00 uur,

KASTEELTUIN CULEMBORG
De kasteeltuin culemborg is van 1 april t/m 30 september 2017 geopend op de
zaterdagen van l-1-.00 tot l-7.00 uur.
Het thema van dit jaar is: 'Boeren, Burgers en Buitenlui,.

TENTOONSTELTING MUSEU M :'WAT REST tS H ERTNN ERI NG,
ln Culemborg wordt de wijk'Achter de poort' heringericht. Als Go de Graaf daar
in september 20'J-5langs fietst, wordt haar aandacht getrokken door de kleuren
en de patronen van het behang dat nog rest op de muren van de deels
afgebroken huizen. zij ziel een persoonlijke noot, achtergelaten door voor-
malige bewoners. Het intrigeert haar en daarom besluit zij er te gaan foto-
graferen. Een selectie van deze foto's is te zien in de nieuwste tijdelijke
tentoonstelling 'wat rest is herinnering' in het Elisabeth weeshuis Museum
van 25 april t/m 13 augustus 2017.

l

/
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o AANDEEL

o DENKTN

o DIAKEN

o DROP

o EERST

o ETE[ll

o EXTRA

o GASTTN

o KlKl(t R

o KREEFT

o LINS

o LU PINE N

o MAAIEN

o MARGRIET

o PAPA

o PHLOX

o PLANT

o PRALEIII

o ROZINMAAND
o ShlAïER

o SNEDE

o SPIRtA

r: STEËN

o SïREVIN

o TAMMOEZ
o TREURËN

o TRIËN

VADERDAG

VASïEN

VODDEN

VU LLEN

W[iDIMAAND
WINSï
YUCCA

ZOMERMAAND

o
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Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden
kunnen van links naar rechts, van onder naar boven, dia-
gonaal of andersom voorkomen. Sommige letters kunnen

meerdere keren gebruikt zijn. De letters die overblijven
vormen, achter elkaar gezet, een spreekwoord.

Aplossing meinurnm€r: lN MËltf66fN ALLË VA6Ë[5 Ëfff Ë1.

#"*Ëpn$
&vón&
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Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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Openingstijden: ma -do 8.00 20.00 Ivr8.00- 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gigl Smit5 1 Koopmanssildeplein 16 l41osTX Culembors lT: 0345532s2s
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THEATER AAN DE SLAG

Tijdens een door ELK Welzijn georganiseerde
bijeenkomst in april over 'ouder worden in
Culemborg' raakten wij, Hennie Smidt en
ondergetekende, in contact met Peter
Elbertse. Nu zult u zich afvragen wie is Peter
E lbertse?
Peter Elbertse is een gepassioneerd musicus, die als drummer van het Neder-
lands Symfonieorkest bekendheid heeft verworven. ln culemborg is hij een
kleinschalig theater begonnen: het 'Theater aan de slag'. lk kan u bijna horen
denken: 'Wat is dat nu weer en waar is dat ?' Dit theater is gevestigd aan de
Herenstraat 1.8/20 en voor een echte Culemborger beter bekend als de oude
bakkerij van'bakker Meys'.
wij werden door Peter uitgenodigd om een keer langs te komen en een beetje
bij te praten onder het genot van een kopje koffie. Hieraan gaven wij gehoor.
we waren blij verrast met wat we daar vonden. Naast een enthousiaste
ontvangst door Peter werden we uitgebreid rondgeleid en geënthousiasmeerd
over wat we daar zagen. Hij vertelde over de muziekavonden en er kwam een
verhaal los over hangavonden, die daar werden gehouden. Als trotse opa van
een paar kleinkinderen begon ik meteen te denken aan rondhangende
jongeren, die verveeld bij elkaar clusteren en soms zelfs heel vervelend gedrag
voor anderen vertonen. Maar nee hoor! Het was totaal iets anders. Er werd een
uit zijn krachten gegroeide 'fortune cookie' gepakt, dat gemaakt was van
metaal en voorzien van een aantal deuken die de tonen weergaven. peter ging
er op spelen en wist er een heerlijke rustgevende muziek uit te toveren. Deze
'fortune cookie' was dus een muziekinstrument genaamd 'De Hang,, waarbij
mensen onder het genot van een kopje koffie of drankje heerlijk kunnen
genieten en wegdromen op de klanken van dit Hang-instrument.
Het theater is niet groot, maar heel intiem. Er kunnen 40 à 50 personen een
leuke middag/avond lang genieten van diverse soorten muziek. ook is het
mogelijk om in overleg een muziekmiddag/avond naar keuze te organiseren.
Een leuk aspect is het zien van I 200 verschíllende slaginstrumenten van over
de hele wereld, die Peter heeft verzameld en daar heeft opgesteld. ook zag ik
er (wat Peter niet vertelde) een Koninklijke onderscheiding aan de wand
hangen, wat ik op zich toch ook wel uniek vind, want die krijg je toch niet
zomaar. Al met al denk ik dat het een aanrader is om daar eens te gaan kijken.
Meer informatie kunt u vinden op website: www. theateraandeslag.nl

Jan Pieters



RIJBEWIJSKEURING 75+
(informatie: Ton Scholtens, telelefoon:0345-75j039)

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 07 en 2L juni,
05 en 19 juli, 02 en 1,6 augustus, 06 en 20 september en 04 en
l-8 oktober 2017.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071--5728434. De keuringskosten voor
het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren collectief en
leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. De
keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus zijn € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betalen oon de arts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: u kunt op de dag van de keuring een gezondheids-
verklaringformulier verkrijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor
€ 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis ver-
krijgen.
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:
L. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij

uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

TATENTENBANK
Hebt u een speciaal talent, kennis, vaardigheden of specialisme
die u vrijwillig voor de Culemborgse maatschappelijke organi-
saties wilt inzetten, eenmalig, op tijdelijke basis of voor een
langere periode?

Waàrom zou u geen gebruik maken van uw talenten? Maatschappelijke
organisaties of vrijwilligersorganisaties zitten vaak te springen om vrijwilligers
met een specialisme of een bijzondere kwaliteit. Maar ook bewoners van
Culemborg hebben soms een hulpvraag waarvoor ze de hulp van een vrij-
williger goed kunnen gebruiken.
Alle talenten zijn welkom of u nu vakkundig bent of zich gewoon wilt inzetten
voor die ander.
Bied uw TALENT aan bij VIP: 0345-51-5227 , ma. t/m do. tussen 10.00 en 15.00 u
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LELANDS
body fashion

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512114
www.elands.nl

:

SrrbsuurwERKMAKERU Zoxts HET KLOK]E THUIS TIKT

Het adres voor.qrrq ..;. . : ,

o

o

o

Reparatie van klokken en horloges.

Horlogebanden van Morellato .. 
-

Horloges van: Bruno Söhnle, funghans;

Mondaine en Pellikaan Timing "''

Een nieuwe batterij voor uw horloge - altiid - voor slechts € 5,

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com



Kualiteit, seruice
én deskundigheid
Gediptomeerde opticiens,

contacttensspeciatisten en

optometristen

@ ryerkx
bt!llen, contacttenzen en 0ptomelfl e

Varken5markt ls,4l01 CK Culembo.g, (03451 52 00 00

Prijssestraat 1 4101 CM Cutemborq, 103151 51 73 78

Voorsraët 98,4132 ATVlanen,103471 37 35 00

www merkxbritten.nt

Altijd vers, altijd lekker
Wist u dat wij:

- E ke dag vers brood en broodles bakken
- E ke dag L.lw unch kunnen vetzotgen
- E ke dag kunnen bezorgen

E ke dag verse vlaalen oÍ gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartrge snacks iebben

- Voor r elke dag verse koffle met iets lekkers voor kunnen verzorgen
- Onze win<e elke dag schoon en Írls ls
- U e ke dag met een glimlach bedienen

Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altiid vooÍ u klaar

AffiHNSA ' " "' ____:__'.- "

JUMI 4017

:- r S§(C

DATUM

Za. 03 juni

TIJDSTIP

;----'
14:00
l-1:00

14,30

10:00

r 04juni
I

r 07 juni

lt acïvtïErT

:Gratís rondleiding in 't oude stadhuis
Stadswandeling, start vanaf Elisabeth Weeshuis

]Jazz in 'De Blusser' in Beusichem

1

l Ríjbewijskeuring. Zie pag. 1.2

Zo.

Wo

/a.

I O.

1"0 juni
I Repaircafé: nu met l<ledingruí1, Dahlíastraat 30 12:00-16:00

] Rommelmarkt op het Pieterplaatsje, Nieuwstraat 09:00-15:00

]Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) 10:00

1-1juni

L8 juni

21juní

24 juni

Bigband Rivierenland in Muziektent de Plantage

ïroost aan de Lek, Binnenwaard, Ridderstraat 4
tortenfair: 'Parijsch aan de Lek', Werk a/h Spoel

Rijbewijskeuring. Zie pag. 12

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

14:00-16:00

Zo.

Wo.

Za.

L4:00-16:00
10:30-L8:00

1-0:00

10:00

Buiten Gewoon Zingen, Korenfestíval
Werl< a/h Spoel 11:00Zo. 25 juni
Judith Jobse en Culemborgs Mannenkoor OBK 1"4:00-16:00
Muziektent de Plantage

I

28 juni lDagtocht Hilversum. Zie pag. 07
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A§§NDA BEAïRIXsÏRAAÏ 2O

1-0:00-1"2:00

Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vríje ínloop 09:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 520164 enlof Ría Spronk, tel. 0345 513292

Elke woensdag:
DIS Computerhulp. Vrije inloop L0:00-L2:00
Zamerstap vanaf 1- juni tat 6 september.
Ell«e woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-1"1:30. Geen kosten: zelf schilder-,

teken- of knutselspu I len meebrengen. Contactpersoon : Marthie Reverda

Elke woensdag:
klassiek uurtje'Beethoven'. Vrije inloop 10:30-11-:30

Voor meer informatie raadpleegt men de affiches en de aankondígingen.

JUNI AO17

. Uít eten in het Huis van de Buurt.Do. 22 iuni : 
, ZórVfn 117:00-21:00 

I

' Therna:ZOMER i

Vr. 23 juni Accordeonmuzíek. Het Plein, gratis 14:00-16:00
I

Za. 24 iuni, Cafe Nostalgia met Dj's Peter en Daan, gratis I

IVr. 30 juni i Beautyochtend. Het Plein, € 2,50 10:00- l-2:00
I

. Concert met klankschalen door Klaas de Haan, 14:00-16:00Vr. 30 iuni 1- gratls
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I €V€lël ffiX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.: ." -*-
:íysiorhertpie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.

Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN CN CURSUSSEN :

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,

rek en kracht oefeningen.

o ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

r ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie

cursus voor senloren.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen : 06-18867283; evslien @evelan{.nl

Kijk op eens'op mijn website: www.evelanx.nl

I KUBUS WONEN

k De meest.*sl/,k:|*Pg,*E von de res o

*fn*ry"

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofek - Eethoehen

Eethqmerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden
Schilderiien - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 344
41o,4 AE Culemborg

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl



Speciatist in:

Bruidsbloemwerk

Wijnarrangementen

Gelegen heid sbloemwerk

Everwijnstraat zr
4ror CE Cutemborg - Centrum

Te[. o345 - 5rz65t
www. heykoopbtoem isten. n I

PÀR:&'YC§NYRUM

&& e,4}r?Xxe,ry
Grote Kerkstraat 13

4101 CB Culemborg
Télefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

BruiloJten
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

wi\ u. pil rtve r u Í ru Ilrdcl:l r t ile f lr.ll I

Mqrcel de Longe

Telefoon

0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag
beschikboor.

Uítvoartleíder:

Morcel de Longe
tttl

i i'iiti . tl:lr',iriri,r.t,r ïl r' ill'l'.; iilll

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

Contactpersoon: Teunie Verwolf, telefoon: 0345-471000

Maandag
09:30 -10:30
18:00 -19:00
18:00 -23:00
19:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
2O.OO -22:OO

Woensdag
10:00 -1-1-:00
13:30 -17:00

Donderdag
L3:00 -17:00
13:30 -1-6:00
L8:00 -23:00
19:15 -21:30

Vrijdag
09.30 -1_1.30
09:00 -09:45
L0:00 -12:00

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING
Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub 'De Ontmoeting'
Line-dance. Docent Ruud

Sjoelen

Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub 'De Ontmoeting'
Nieuwe leden zijn welkoml

Biljarten met biljartclub'BonVie'
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub'BonVie'
Koersbal

Breiclu b

BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schi lder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

Zatcrdag
londaJ,,

van 1-0:00-l-2:00

van l-0:30-l-2:00
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor €A,75 l€1-,OO

NIEUW:
Bij voldoendc bcl,rrrli,,lr,lling willen we een Klaverjasclub starten.
U kunt zlch aannrr'lrllrr vi,r lclr.Íoonnummer 0345 47|OOO
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COLOFON

Secretariaat:
post:

e-mail:
K.v.K.:

bank:
web:

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

"Klaa rtjes"-re izen

Belasti ngi nvulservice

§TIC}ITING SENIOREN COLLECTIEF CU LEMBOR6

Lindelaan \3,4101. WE Culemborg
sscc.secretariaat@gma i l.com
64893847
NLs8RABO 0308 6178 00
www.sen iorencollectiefcu lem borg. n I

BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smidt
hen n iesmidt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secreta riaat@ gma i l.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirkson id us@ ziggo.n I

Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema.nl

CONTACTPERSON EN ACTIVITEITE N

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
vi rgi nievermeulen @ hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk

mfcvh azen d o n k@ zi ggo. n I

Dhr. J. (Hans)van Wijngaarden
dewij ngaa rd @ hotm ail.com

0345 515013

0345 51.4819

0345 753039
06 49715550

0345 51_8935

o34s s20664

0345 515001

0345 753039

0345 753039

06 391.42217

034s s1_s001

0345 51_3955

De §tichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons

wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer:

NLSSRABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC te Culemborg.

LAVB woninginrichting
IIffiIffi ffiII

Color Aour Life

Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc

Gordijnen-vitrage-i nbetween

Rol gordijn-jalouzie-lamel-pl isse-d uette

Zonnescherm-screen-rol luik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave"wonen.nl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond 
,;;;;

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

@
TOYOTA

F1 t--ffffitrffi.;lmffimffi-§l
reparatie 

I

Sa men lossen

onderhoud
verkoop

uw computerprobleem op.
Heeft u een probleern of defect aan uw computer dan zljn wij er om het op te lossen.

IJ kunt alt'1'd zonder afspraak gewoon b'1j ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

rl,rrr k<,rnen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

DE KIJKER JUNI 201-7

www.í1 (.omputers.nl info@f1-computers.nl



MEU BELHANDEL,,% rodc.crt"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl. 2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

s?

II
tl
il

:

r"'* k

Heel veel (relax) Íauteuils in leer en stoÍ Heel bankstellen in leer en stol

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 - HooÍdbord met bies

van€20t5,- NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € 1050,-

I

Il-

6000M2
WOONIDEEËN

IN IIFESTYIE
EIGENÏIJDS MODERN

EN INDUSTRIEET

ROOTSTE KEUS DE
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Vm donderdag: '10.00 - 17.30

I.AAGSTE P RIJ S
vrijdag 10.00 -21.00zaterdag 10.00 -'17.00 uur

U vindÍ ons ook op WWW,BRADAAL.NL
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Oude Vismarkt 3

4101 CA Culemborg
Te|.0345-513370

KoptJ vooR HET AUGUSTUSNUMMER TNLEVEREN vóon s JUL: 2otT
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WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN

Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken wij u

wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te melden bij
Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com

DE KIJKER IULI 2O1]



N IEUW BESTU URSLI D SENIOREN COTLECTIEF CUTEMBORG

ln de bestuursvergadering van donderdag 1-8 mei 2oL7 is de heer ïheo slagboom
toegetreden tot het bestuur van het Senioren Collectief. Hij stelt zich hier
persoonlijk aan u voor.

Mijn noom is Theo Slogboom, geboren in sep-
tember 1945 in Driebergen-Rijssenburg.
Getrouwd en vader von twee zoons. Omdot mijn
vrouw Majo per 1 jonuori 2000 benoemd werd
tot redocteur/verslaggever vdn de Culemborgse
Couront zijn wij von Woudenberg verhuisd noar
Culemborg. lk ben tot 3L december 2016 btijven
werken (zes joar na mijn eigenlijke pensionering)
als secretorioatsmedewerker op een occoun-
tontskontoor.

Vanaf mijn L6" jaor doe ik veel vrijwitligerswerk.
Von voorzitter van een commissie om een orgel
in een nieuwe kerk te regelen tot jeugd- en
jongerenwerk, schaotsclub en jeugdkoor. tk wos
medeoprichter von de VVV en von een orgoni-

sotie, welke te vergelijken is met'Culemborg Bijvoorbeeld,.

ln culemborg werkte ik mee oon de 'Herdenking Jan von Riebeeck' en wos ik
octief bij 'Culemborg en Oronje', bij het 'Fruitcorso, en bij het ,Sint Comité,.
Londelijk wos ik 12 joor secretoris von een koepelorgonisotie von oronje-
verenigingen. Doornoost assisteer ik meer don 50 joor Sinterkloos begin decem-
ber. ,
Momenteel ben ik voorzitter von de 'stichting wereldwinkel culemborg'.

lk ben geen lid von een ouderen orgonisotie. Hoewel mijn echtgenote lid Ís van
gemeenterood nomens D66 ben ik niet politiek gebonden.

lk hoop vonuit een onafhonkelijke positie mij, in de breedste zin des woords, in te
kunnen zetten voor de ouderen in Culemborg.

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

van 1 1:00 tot 14:00 u

§nngwEl14ry ffi)Tweewielers-'- ]l reI
@
QLJ.Jltr) atte kennis en ervaring

in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffiel

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www. gra uwe I m a ntweewie le rs. n I

Te|.0345- 5315-/2ffi§
}lííffitíll§$ffiffit
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Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.nl
rtis paÍkeren: la.hthaven. Pdlumbustetein Beiaàld 6rkeÍen Ldnqe Meent

íNY,s**[igj

Van DrieÍ BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AECulemborg

T.0345 - 51 04 25

www.vandriel-schildersbed riif.nl

info@vandriel-schildersbed rif f.nÍ

UIT HET TEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dagelijkse leuke, moar ook minder leuke zoken

Mei ligt alweer enige tijd achter ons, maar als ik de kopij voor dit nummer moet
inleveren, is deze maand net achter de rug.
Een maand van uitersten. Een maand waarin verdriet en vreugdè elkaar
afwisselden. Te beginnen met 4 en 5 mei. De doden uit de Tweede wereldoorlog
worden herdacht en daarna ook de Vrijheid. Verdriet om mensen die het leven
lieten en vreugde over de verworven vrijheid.

Moederdag, de tweede zondag van mei. Terwijl kinderen hun moeders vroeg
wakker maken en hen met vreugde, plezier en liefde hun tekeningen laten zien,
worden moeders díe zijn weggevallen ook weer herdacht en dit brengt juist
verdrietige momenten met zich mee.

ln mei wordt het seizoen in de sportwereld afgesloten met kampioenschappen
en de schoolperiode met examens. Voor degenen die het halen brengt het
vreugde, voor andelËh verdriet omdat het niet is gelukt.

ook kwam er vorige maand het nieuwsbericht dat er na een popconcert in
Manchester een terroristische aanslag werd gepleegd. Vreugde tijdens het
concert, gevolgd door veel verdriet om de doden en gewonden. Een dag later
zeggen de voetbalsupporters: 'het leven gaat door' en juicht Manchester om
haar kampioenschap.

Feit is echter dat vreugde heel snel kan omslaan in verdriet, maar verdríet niet in
vreugde. Natuurlijk gaat het leven door, maar de pijn blijft. pijn die hopelijk
overgaat in berusting, hoewel dat soms heel lang kan duren. Maar één troost is

dat mooie herinneringen gelukkig langer blijven hangen dan slechte. Niemand
kan aan mooie herinneringen komen, die zijn voor jou, voor jou alleen. Laten we
allen deze mooie herinneringen koesteren en naar boven halen als hàt verdriet
om verlies de overhand neemt.

lk wens u heel mooie maanden toe, zonder verdriet, maar wel met heel veel
goede momenten om later op terug te kunnen kijken.

HS

fi{'enC fri,,rogt * eisons
Chinese bewegingskunst voor iedereenl

Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen.......

. Daar krijg je energie van!
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelfl

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl
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HET PROJECT TEVENSBOEKEN

ln onze vorige 'De Kijker' plaatsten wij een artikeltje over het 'project
Levensboeken'. Na een evaluerend gesprek met een beleidsmedewerker van de
gemeente, zijn wij in contact gebracht met enkele zeer bevlogen vrijwilligers van
deze groep.

Wij kunnen tot onze vreugde melden dat de contacten hebben geresulteerd in
het feit dat het'lnitiatief Levensverhaal'onder de paraplu van Stichting Senioren
Collectief Culemborg wordt gebracht. Gesprekken over de definitieve invulling
ervan zijn inmiddels gaande. Hoe dit verder wordt uitgewerkt zal eind augustus
bekend gemaakt worden.
Zaterdag 10 juni was er een feestelijke uitreiking van de geschreven
levensboeken van dit jaar.

Hennie Smidt

Stichting De Roos van Culemborg is op
25 maart 2015 opgericht en is gevestigd
in Culemborg met als doelstelling het
(doen) stimuleren van beeldende
kunst, muziek en literatuur.

De kernactiviteit vindt plaats in.de stad Culemborg maar ook landelijke projecten
worden uitgevoerd. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten
goede aan de doelstelling. De intensieve programmering van lezingen, literaire
bijeenkomsten, concerten, workshops, excursies, films, themaweken met
gevarieerde activiteiten, exposities, festivals heeft steeds een maatschappelíjke,
culturele en/of kerkelijke dimensie. op de langere termijn wil de stichting zo
een'sympothy community'bevorderen, waarin betrokkenen als vanzelfsprekend
op grond van sympathie bijdragen leveren in de programmering, financiering en
publiciteit. De multiculturele samenstelling van de bevolking is daarbíj een be-
langrijk gegeven.

KARAKTERUITVAART àii
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Brenkman I Vèrkensma'Lt Io I Culemborg . .\l- "
T os45 st2673 | www.bran{nènculemborq.nl <"iiiOÍjP

:'tri::::lïïïlll;:?ï",Jï""",-"" ru poscolwegS Culemborg 0345-5'l 3738
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Uitvaartverzorging en -ontwerp

Telefoon (06)30018484

ffitlqla"i §&S DE KIJKER JULI 2017

Jeannelies Lof Ans Wieman www.karakteruitvaart.nl



K/tuASSHOp
CUTEMBORG

Morkt 40 - 410182 - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchten

Solodes en Pote .s

Wiin en Relotiegeschenken

mmmM,§T"mN

1O% KORTING
op vertoon deze adveftentie
(geldt niet voor de wijnen)

111]l slE ill(Ell :l1l f i rl

-Gi>----_-r'

VERTTUIZEhI

§ELF STORAGE

TRAN§PORT^

OPSLAG il
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LEUK DAT ONZE 'DE KIJKER' MET AANDACHT WORDT GELEZEN

Eind mei werd ik opgebeld door de heer Henk Heijkoop als reactie op een artikel
uit de rubriek 'Uit't leven gegrepen'. Daarin vertelde de schrijfster namelijk dat
ze geraakt was geworden door een vrouw die vol ontroering luisterde naar
pianomuziek.

Als gevolg hiervan is deze meneer, gepensioneerd pianist, enkele keren daar
piano gaan spelen en merkte hij dat mensen er van genoten.

LEUK INITIATIEF: samen met Magda van Goei van het Huis van de Buurt is een
plan gemaakt om een lunchconcert te organiseren waarbíj Henk Heijkoop
toegankelijke klassieke muziek zal spelen die hij ook zelf zal inleiden. Dit
lunchconcert is niet alleen voor bewoners van het Huis van de Buurt maar ook
voor overige geïnteresseerden. Het zal plaatsvinden op 13 juli om 11.00 uur en
kost €7,50. Wel moet men zich voor 7 juli opgeven. Telefonisch kan dat op
telefoonnummer 0345 470 388 (afdeling W&G)

,.it

NEDERTANDSE ZORGROBOT WINT ZILVER OP EK

RvH

Zorgrobot Amigo van de TU Eindhoven is tweede
geworden tijdens het RoboCup German Open.

Amigo is een project van studenten van Tech United.
Vorig jaar won hij goud op de RoboCup German
Open, dit jaar werd de robot Homer uit de Duitse
stad Koblenz de winnaar. Amigo eindigde als tweede
en won daarmee zilver.

Uitdagingen
Alle deelnemende robots kregen verschillende taken om uit te voeren. Zo
moesten ze voorwerpen aan de juiste persoon geven, de tafel dekken en
boodschappen opruimen. Dat ging Amigo goed àf , mede door het
programmeerwerk van de studenten. De robot kon erg snel opruimen doordat
hij beide handen gebruikte. Amigo liet ook nog zien wat hij allemaal kan, van
het aangeven van een blikje frisdrank tot het herkennen van de juryleden van
de wedstrijd. Eind juli doet Amigo mee aan het WK in Japan.

DE KUKER JULI2Ol7



80+ REISJES IN JULI EN AUGUSTUS 2017

WOENSDAG 26 JULI EN

DONDERDAG 17 AUGUSTUS
Redelijk dicht bij huis, maar toch al
heuvelachtig en bosrijk landschap,
rijden we naar Rhenen. Daar drin-
ken we koffie bij 'Moeke Rhenen',
een gezellig restaurant gelegen aan
de Nederrijn.

WOENSDAG 9 AUGUSTUS EN

DINSDAG 22 AUGUSTUS
Vandaag gaan we naar Oosterwijk.
Dit is niet in Brabant maar een zeer
klein plaatsje even voorbij Leerdam.
We rijden een stuk langs de Linge en
in hotel/restaurant'de Lingehoeve'
gebruiken we de koffie/ thee met
gebak. Bij mooi weer kunnen we
buiten zitten en van de pergola's met
rozen genieten.

Deze reisjes kosten € 8,00 p.p. U wordt opgehaald
bent weer thuis om ongeveer 17.00 uur.
Zie pagina 14.

DONDERDAGMIDDAG 20 JULI EN

DINSDAG l AUGUSTUS
Via een mooie route rijden we naar het
aardige, idyllische plaatsje Haarzuilens.
We rijden over mooie landelijke wegen
en passeren leuke huisjes. De koffiestop
houden we in restaurant:
'Het Wapen van Haarzuylen'.

tussen 13.00-13.30 uur en

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en

mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
erlaaar ziekenhrizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

onder een
aangeboden

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart'
speciaal thema bijzondere artikelen
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

contact vr
aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de

bus van Klaarde wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

a]}.Èt

van SSV zetten
mensen met een

welkom!

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers
zich met hart en zíel it voor het welzijn van ouderen en

beperking. Ze doenhun werk graag en met plezier. U bent

Rode Kruis en Zonnebloem.
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Het gaat goed met het Repair Café-netwerk. Het aantal Repair Cafés blijft
groeien (nu ook in Scandinavië) en de media, die smullen ervan.

Het Repair Café-concept is 'exquisitely simpel, neighbor helping neighbor', zei de

Amerikaanse NBC News-journalist Harry Smith. Een Australisch magazine voegde
hier het woord 'vibrant' aan toe. Het Franse magazine 'Alternatives Econo-

miques' schreef dat het Repair Café mensen van verschillende leeftijden en uit
verschillende milieus bij elkaar brengt. BBC News, het Japanse platform Tabi-
Labo_en de Omaha World-Herald: een en al enthousiasmerend Repair Café-

nieuws. En de Verenigde Naties noemen het Repair Café in een rapport, samen
met 16 andere, goede 'sustainable lifestyle initiatives'. Daar zijn we trots opl

Reparatiemonitor ."
Vrijwilligers van tien Nederlandse Repair Cafés testen
dit jaar de 'Reparatiemonitor': een online tool waar
de vrijwilligers al hun reparatiegegevens in kunnen
bijhouden. Zo krijgt men meer zicht op de repareer-
baarheid van de spullen. Volgens pilotdeelne-
mers Eline Bijkerk en Peter Backer is de Reparatie-
monitor een grote stap naar het delen en beter
benutten van alle kennis.

Nog twee leuke weetjes
- Een afvalbedrijf in Westknollendam organiseerde op 25 maart een

Reparatiedag op het afvalbrengstation. 'Afvol scheiden is belangrijk, het
voorkomen von afvol is nog beter'. De reparateurs van Repair Café

Wormerveer repareerden 80 procent van de kapotte spullen die werden
aangeleverd.

- Wist u dat 67 procent van de Nederlanders afgelopen winter een onveilige
verkeerssituatie heeft meegemaakt door fietsers zonder licht?
Nederlandse Repair Cafés kunnen zich aanmelden voor de ANWB
Lichtbrigade.

www.visscher.nl
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DAGTOCHT DRENTHE 9 AUGUSTUS 2OT7
VLINDERPARADUS PAPILIORAMA HAVELTE EN MIRAMAR ZEEMIJSEUM VLEDDER

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we via Zwolle en Meppel naar Havelte.
Bij 'Vlinderpa radijs Papiliorama' in Havelte gebruiken we koffie of thee met
gebak. We krijgen een leuke uitleg over de vlinders. Hier zijn we van ca. 10.30 tot
12.15 uur.
ln restaurant 'Brinkzicht' in Vledder gebruiken we van 12.30 tot 13.30 uur een
lunch met kroket. Daarna gaan we naar'Miramar Zeemuseum' in Vledder. Daar
krijgen we op een leuke manier uitleg over schelpen en de indrukwekkende
collectie zeecuriosa. We verblijven er van ca. 13.45 tot 16.00 uur.
BU restaurant 'Slenkenhorst' in Harderwijk gebruiken we een diner tussen 17.30
en 19.30 uur. Om ca. 20.30 uur verwachten we weer in Culemborg terug te zijn.

I INVUISïROOK DAGïOCHT DRENTHE 9 AUGUSTUS zo17

Naam

L:

3: l
a,

Adres van persoon nr. 1:

tot 30 juli, via het aa n meldformu lier op bladzijde 09, bij yvonne

Brouwers, Sleutelbloem 47,4L02 VB Culemborg,
E-mail: yvotnebrouwq§@hetnct.nl
€ 59,00 inclusief 1 keer koffie of thee met gebak, bezoek
'Papiliorama', lunch met kroket, bezoek 'Miramar', diner en
buskosten.
graag ook vóór 30 juli op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:

HET CUTEMBORGSË SPORTGAT,A

SENIOREN COTTECTIEF CU LEMBORG
ORGANISEERT OP VRIJDAG 17 NOVEMBER

EEN BIJEENKOMST VOOR ALLE CULEMBORSE

OUDEREN

Na de succesvolle middag over'De Historie van de Culemborgse Meubelindus-
trie'in de Gelderlandfabriek, organiseren we dit najaar weer een spraakmaken-
de middag genaamd 'HEï CULEMBORGS SpORTGALA'.
Als thema is gekozen: 'de Culemborgse sportsuccessen vanaf 1900 tot heden,

Dit evenement vindt plaats in het Event Center aan de Beesdseweg.
Voor deze locatie is gekozen omdat hier een sfeer kan worden gerealiseerd die
past bij een echt sportgala. Daarbij is het zeer toegankelijk, ook voor rolstoelen.
Het doel van deze middag is dat senioren vanaf 65 jaar elkaar kunnen ontmoe-
ten in een ongedwongen en gepaste sfeer. Succesvolle sporters vanuit het ver-
leden en heden passeren nog eens de revue.

Hou de volgende uitgaven van 'DE KUKER' in de gaten!

Aanmelden:

Kosten:

Betaling:

o 1. 08.30
o 2. 08.35
o 3. 08.40
o 4. 08.45
o 5. 08.s0
o 6. 08.55

Garage Streef
Betsy Perkweg/Roosje Vos

Otto van Reesweg/Vianense Poort
Lalainglaan/hoek Dreef
D riestad (bii bushalte)
Marskramer Chopinplein

DE KUKER IULI 2017

Naam tel. n r. Nr. opsta p-
plaats

Rolstoel/
rollator

Dieet

L:

2:

3:

4..

Aàies van persöàn nr. 1:

Opmerkingen/ bijzonderheden
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§treep bovenstaande woorden wëg in de tabel. De woorden kunnen in alle

richtingen voorkomen. §ommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.

De letters die overblijven vormËn, achter elkaar gezet de völledige naam van de

man waar deze maand naar genoemd is.

De oplassins uit het iuninummer is: SINT )AiV lS ff'& &§6§AIMAÀ1,

ï
A

A

| , r rw, E jG I § : I iN i§ j E i t iu is

J . F',Ltf"t RI L r lJ r KiAlN'AlU l Ë
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Meerlaan 22
Culemborg

034s - s1s 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl



Openingstl.lden: ma - do 8.00 20.00 lvr 8.00 -21.OOlza 8.00 20.00 lzo 11 00 18.00

@» Gigl SmitS I Koopmanssildeplein 16l41osrx Culembors lr 0345532525

RIJBEWIJSKEURING 75+
informatie: Ton Scholtens, telefoon O34S 7S3O3g

DATA RUBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 05 en 19 juli,
02 en 16 augustus, 06 en 20 september, 04 en l_8 oktober en 01 en 15
november.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 07L-5728434. De keuringskosten voor
het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van senioren collectief en
leden van een ouderenbond (ANBo, KBo, pcoB) en € 25,00 voor niet-leden. Die
voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betolen oon de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een
gezondheidsverklaring formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient
hiervoor € 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis
verkrijgen.
MEEBRENGEN: voor.9e keuring dient u mee te brengen:
1,. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis

af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

BEHOEFTE AAN VRIJWLLIGERS VOOR BEZORGEN VAN 'DE KIJKER'
Tien keer per jaar wordt 'De Kijker' door vríjwilligers rondgebracht bij ongeveer
1300 mensen in culemborg. Voor sommige vrijwilligers worden de wijken te
groot. Enerzijds omdat er meer mensen 'De Kijker' willen ontvangen en
anderzijds door de hoge leeftijd en verminderde mobiliteit van de huidige
vrijwilligers. Die wijken dan kleiner maken is een optie maar dat houdt in dat we
meer vríjwilligers nodig hebben.
VERZOEK: daarom vragen we degenen die dat kunnen en willen
zich als bezorgvrijwilliger aan te melden bij Ton Scholtens
(telefoon 0345 753039). Behalve dat u ons enorm helpt, is lopen
ook nog eens gezond voor lijf en leden!
BIJ VOORBAAT ONZE HARTELIJKE DANK!

DE KUKER JULI2017



APPELTAART IS MIJN GEHEIME WAPEN...
Gelezen in 'Goedgeld', het Mogozine von de ASN Bonk von maart 201-7

Altviolist Michiel Holtrop toert met zijn 'appeltaartconcerten' langs zorgcentra,

wijktheater en buurthuizen in het hele land. Zijn doel: het leven van kwetsbare
mensen muzikaal verrijken. De Appeltaartconcerten werden tweede in de

categorie 'Zorgen Welzijn' bijde ASN Bank Wereldprijs 201-6.

'Ongeveer tien jaar geleden begon mijn oma te dementeren. Zij wos mijn
grootste fon, bezocht al mijn optredens. Groog wilde ik iets voor hoar terugdoen'.

Samen met collega's van het Nederlands Filharmonisch Orkest heb ik toen
concerten gegeven in haar zorgcentrum. Mij herkende ze niet meer, maar de

muziek deed haar en de andere bewoners nog heel veel. Drie jaar geleden

serveerde ik een keer appeltaart bij zo'n concert. lneens zat de zaal helemaal vol
met bewoners en mantelzorgers. Toen realiseerde ik me dat appeltaart een

geheim wapen is. Daarmee verleid je mensen om naar een concert te komen. De

taart is een symbool geworden voor de warme sfeer van de concerten. Die

kunnen we geven dankzij de financiële steun van veel vrienden. Ons doel is om
het leven van mensen, meestal kwetsbare mensen, te verrijken met mooie
muziek. Want het leven in een zorgcentrum is monotoon. Muziek kan van alles

losmaken. lk maak mee dat mensen in slaap vallen, maar ook dat ze zeer

ontroerd raken en dat mensen die niet meer kunnen praten wel een liedje
kunnen meezingen. Dat is prachtig om mee te maken.

Voor meer info: ,v. " ;.

DE KUKER JULI2OTT
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I €V€lil ÍlX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.
"":3§;;;-\ fysiotherapie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.

r Zekerlang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent
cursus voor senioren.

een valpreventie

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx. nl

Kijk op eensop mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen von de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden

Schilderijen - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von Diemenstrqqt 344
410,4 AE Culemborg

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl



Speciatist in:

Bruidsbloemwerk

Wijn a rrangem enten

Gelegen heidsbloemwerk

Everwijnstraat zr
ror CE Culemborg - Centrum

Te[. o345 - 5tz65t
www.heykoopbloem isten.n I

FA}i(TVC§N:X'R.U]\,{

&§ex,errxxff,e(
Grote Kerkstraat 13

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

Bruiloften
Recepties
Catering op locatíe
PersoneelsJëesten

Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www"pxrfycentru sndc!*ntaarn.nI

kt.§
.::* -*'§.. .;:

&'
f'
dl'

;iil rritiirrili:ii

Telefoon

0345 - 5t5 ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboc,r.

DATUM

-..--:

Za. 01juli

Zo. 02 juli

wo, os Jull

Do. 06 juli

.,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..........

Za. 08 juli

i - ----

Di 11juli
-----i
Zo. 16 juli
------ :

wo, rs july

Do. 20 juli
---l------

Za. 22 juli
--- 

_l___ _- -

,::o. 23 jul

Zo. 30 juli

AGENDAlffiiSSCC
IUil 2017

ACTIVITEIT

Stadswandeling, stort vanaf Elisobeth Weeshuis
Gratls rondfeidine 

fn 
't oude stadhuis

Jazzin 'De Blusser' in Beusichem
Circus theater Pippin en koor KEC Kids

ln de Muziektent

80+ reisje, zíe pog. 02 von De Kíjker van juni
Start Culembor8 Bijvoorbeeld. Tot 09 juli

w a n d e r e n v a n a r D e ;; ; i; ;. 

- 

; ö, it ii l, i, r, i' à' o i t- 
-

80+ Reisje, zie poq 02 van De Kiiker von iuni

Rijbewljskeu ring 
-ZÍe 

pog. 11

wandeten vanaf De *."i.r.-i fà845 5;1L3B4t;)

Dutch O d Tirerr:u, S;;.-il;;;J;;.,
Sail Jazzband. ln de ,r.,"U,"*

TIJDSTIP

11.00
14.00

1,4:30

14:00-16:00

10:00

10:00
12:00-16:00

14,00 16,00

10:00

10:00

L4:00-16:00

14:00-16:00

Elke zondag om 14.00 uur (tot oktober) rondleidingen in de Forten Everdingen
en Honswijk.
Zi e : www.fo rte n- h on swij k-eve rd i n ge n. n l/ro n d I e i d i n g e n/

DE KIJKER JULI 2017



AGËNDA IATRIX§Ï§AÀT 2O

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

JUH 2017

Vr. 07 uli Café activiteit (muziek of spel). Gratis 14:00-16:00

Do. 13 uli Lunchconcert. Zie pog.05 t1-.00-13:30

Vr. L4 uli Café activiteit (muziek of spel). Gratis L4:00-1"6:00

Do. 20 uli lJsmiddag met muzíek van Ben Teerink 14:30-16:00

Vr. 2'1. u Café activiteit (muziek of spel). Grqtis 14:00-16:00

Vr. 28 u Café activiteit (muziek of spel). Grotis 14:00-16:00

Zat. 29 U Café Nostalgia met dj's Daan & Peter. Gratis 14:00-16:00

Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, te|.0345 520L64 en/of Ria Spronk, te|.0345 5L3292
Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-L1:30. Geen kosten: zelf schilder-,
teken- of knutselspullen meebrengen. Contactpersoon: Marthie Reverda

Elke woensdag:
klassiek uurtje'Beethoven'. Vrije inloop 10:30-11:30

Alle octiviteiten vinden plaots op Het Plein, tenzij onders aongegeven.
Gewijzigde oonvongstijden en toegevoegde octiviteiten zijn elke moond te vinden
in de moondflyer.

SENIOREN COLLECTIEF: AANMELDEN 80+ / KLAARTJESREIZEN
(vervolg pogino 06)

Voor deze reisjes kunt u zich opgeven bij Riet van

Hazendonk. Tel. 0345 515001.
Echter: wegens omstandigheden is zij NIET te berei-
ken van zondag 2 iuli tlm zondag 9 juli. Nó L0 juli
kunt u haar wel weer bellen.

ln het geval u iets moet doorgeven
wat betreft de KERSEN-TOCHTJES van donderdagmiddag 6 juli
en dinsdagmiddag L1juli kunt u contact opnemen met Virgi-
nie Vermeulen: tel. 0639L422L7

DE KIJKER JULI 2OT7

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg TeL o6-5t 77 76 50 wvvw,zoalshetklokjethuistikt.com

IELANDS
body fashion

Markt 5l Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

STADsuunwERKMAKERU ZOru-s nU,"too,E r*urs r,- 

W
o Reparatievan klokkèn en horlo§es.

o HorlogebandenvanMorellato 
_ ..-.,:-.o Horloges van: Bruno Söhnle, )unghans,

Mondaine en Pellikaan Timing

Een nieuwe batterii voor uw horloge - altiid - vooi slechts € 5,-

o

o



Kualiteit, seruice
én deskundigheid
Gediplomeerde opticiens,

contactlensspeciatisten en

optometristen

:@, merkX
b.l[[en, contacilenzen en optomet.ie

Varkensmarkt l5 4101 CKCutemborg, 10345)520000

PrLtssesraat 1,4101 CM Cutemborg, 103ósl 51 73 78

Voorstraat 98,4132 ATVianen,103471 37 3s 00

www.merkxbritten.nI

bëirt
Alt|d vers, altud lekker
Wist u dat wii:

- flke dag vers brood en broodles bakken
Elke dag uw lunch kunnen vetzorgen
E ke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaajen of gebak kunnen vetzotgen

- Een ritgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u e ke dag verse koffre met iets lekkers voor kunnen vetzorgen
Onze wlnkel e ke dag schoon en fris is
U e ke dag met een glim ach bedienen

Het team van uw Bakker Bart in Culemborg staat altiid vooÍ u klaar

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
contactpersoon: mw. Teunie Verwolf, tel, 0345 477000

Maandag
09:30 -10:30
18:00 -19:00
18:00 -23:00
L9:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
2O.OO -22:OO

Woensdag
10:00 -11:00
13:30 -17:00

Donderdag
13:00 -17:00
L3:30 -16:00
18:00 -23:00
19:L5 -2L:30

Vrijdag
09.30 -11.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING
Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00

Yoga 55+. Docente Carin Píeters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Sjoelen
Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Nieuwe leden zijn welkom!

Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal

Breiclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

Zaterdag
Zondag

van 10:00-1-2:00

van 1-0:30-12:00
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € O,7S I € 1,OO

NIEUW:
Bij voldocndc belangstelling willen we een Klaverjasclub starten.
Meldt u zir:lr aan op telefoon 0345 471000

DE KIJKER I('II /0I7
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COLOFON

Secreta riaat:
post:

e-mail:
K.v.K.:

bank:
web:

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

' . '' 'lr'irr 
i

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewíjskeu ring

Dagreizen

'Klaa rtjes'-reizen

Belasti nginvu lservice

§ïICHTING SENIOREN COI.LECTIEF CULËMBORG

Lindelaan 1.3,41,01, WE Culemborg
sscc.secreta riaat@gmail.com
64893847
NL58 RABO 0308 6178 00
www.sen iorencollectiefcu lem borg. n I

BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smidt
hen n iesm idt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secreta riaat@gma il.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nI

Dhr. J. (Hans) Dirkse

$ r t lss*fl iil,.r..iir ;iggt"r. : r :

Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema.nl

Dhr. T. M. (Theo)Slagboom
theo.slagboom45@gmail.com

CONTACTPERSONEN ACTIVITE ITE N

Mw. M,F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Dhr. A.H, (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2.nl

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2. n I

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeulen @hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo. n I

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaard @ hotmail.com

0345 515013

0345 51,4879

034s 7s3039
06 49715550

034s 51893s

0345 520664

06 481,057s2

0345 515001

0345 7s3039

034s 7s3039

06 391,42217

034s 515001

0345 s1_39ss

De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. wanneer u ons
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC

DE KIJKER JULI 2017

LAVE woninginrichting
II§Iffi ffiII

Color Aour lW

Tapijt-vinyl-lami naat-marmoleum-pvc

Gordijnen-vitrage-inbetween

Rol gordijn-jalouzie-lamel-pl isse-duette

Zon nescherm-screen-rol I ui k

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstra^t 14

4101 BE Culemborg
Tet 0345-510041

www.laYe§.rvonen.nl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond
BETTERT r'

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

(§D
TOYOTA

onderhoud
verkoop

lossen wU uw computerprobleem op.
Hccft u een probleem of defect aan uw computer dan zi1'n wii'er om het op te lossen.

IJ krrnt .rltijd zonder afspraak gewoon b'g'ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
<l,rrr k,,rrrr.n wrj rr,r,rr u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl info@f1-computers.nl



MEU BELHANDEL,,'73 radaat"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180 x 200

incl.2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel bankstellen in leer en stof

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen
Opstelling: '1 B0 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van€2015,- NU € Í550,-
Ook als vaste box leverbaar

van€12e0,- NU € í050,-

ffi
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6000M2
WOONIDEEËN

IN IIFESTYIE
EIGENÏIJDS MODERN

EN INDUSTRIEET

GROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag ím donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10.00 - 21.00 zaterdag 'í0.00 - 17.00 uur

U vindt ons ook op WWW.BRADAAL.NL



Sen ioren Col[ectief Culem borg



Oude Vismarkt :
4101 CA Culemborg

Te1.0345-513370

KOPIJ VOOR HET SEPTEMBER/OKTOBERNUMMER INLEVEREN VOOR 2 AUGUSTUS 2017

WANNEER ..................12
AGENDA SSCC............. ....................13
AGENDA HU|S VAN DE BUURT (BEATRTX) ...........14
PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN BONVIE........ ...................15
coLoFoN ...................16

WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN

Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken
wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te
melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com

DE KIJKER AUGUSTUS



PROJ ECT'LEVENSVE RHAAL'

"Wij zijn blij dat wij voldoende
sponsors hebben gevonden die
ons project een worm hart
toedrogen. Nu kunnen wij
ouderen in Culemborg de moge-
ijkheid bieden hun levensverhool
op popier te zetten", aldus de
initiatiefgroep'Levensverhaal', die
bestaat uit Els van Heijst, Brigitte

Vergouwen (die echter door werkzaamheden moet stoppen), Loes van Baaren
en Sandra van Ommeren.
"Eind september willen we storten. wij hebben nog ploots voor zowel vertellers
als vrijwilligers."

Zaterdag 1"0 juni werden voor dertien deelnemers de 'levensverhalen' officieel
afgesloten. Dit gebeurde in de locatie van ElkWelzijn aan de Meerlaan tijdens
een gezellige en gastvrije bijeenkomst. De deelnemers mochten allen (een
beperkt aantal) belangstellenden meebrengen en daardoor was het een volle
zaal.
Aan alle dertien deelnemers werd persoonlijk hun levensverhalenboek over-
handigd steeds in het bijzijn van de schrijver. Bij het overhandigen hiervan
werden mooie, geestige en ontroerende woorden gesproken, zowel door de
deelnemende personen als door de schrijvers. Extra leuk was dat het eerste
exemplaar persoonlijk werd overhandigd door onze nieuwe burgemeester. we
waren getuige van een enthousiast en kundig team vrijwillige organisatoren en
voor hen is een groot compliment op zijn plaats.

Tijdens deze feestelijke uitreiking werd bekend
gemaakt dat dit initiatief, dat gestart is onder de
vlag van ElkWelzijn, nu verder zal gaan onder de
paraplu van Seníoren Collectief. De samenwerking
werd symbolisch onder een grote paraplu vorm
gegeven en beklonken met het heffen van een glas

champagne door Loes van Baaren namens de
initiatiefgroep'Levensverhaal' en Hennie Smidt
namens Senioren Collectief Culemborg.

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
enfiaar ziekenhutzen in de omgeving.

In Bartjes kringloo,Bpentrum zrlntegen 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').
Na het winkelen uitrusten of een maken in onze koffiecorner.

contact gru
aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje kofÍïe
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de

bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

ZoehJ u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en zíel ín voor het welzijn van ouderen en mensen met een
beperking. Ze doen hun werk graag en met plezíer. U bent welkom!

De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor
'goede doelen', zoals Rode Kruis enZontebloem.
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dogelijkse leuke, moar ook minder leuke zoken

lk wil het deze keer hebben over wat we moeten doen om gezond te blijven. lk
kom net terug van fitness. ls goed voor de gezondheid, toch ! We moeten elke

dag een half uur bewegen, zeggen de deskundigen. lk vind fitness niet echt leuk,

maar met ons groepje is het wel gezellig.

Tijdens een barbecue word ik gewezen op het feit dat ik geen rauwkoét neem.

"ls gezond, moet je elke dog eten", wordt mij gezegd. lk vind rauwkost niet
lekker. Een barbecue vind ik wel leuk, gezellig met elkaar eten. De deskundigen

zullen wel gelijk hebben, maar ik hoor nooit van hen dat we onze gezondheid

ook kunnen bevorderen met tevredenheid, genieten en leuke dingen doen. We

krijgen alleen advies voor ons lichaam. Natuurlijk is dit heel belangrijk, maar ook

de geest mag volgens mij niet worden vergeten, temeer omdat die direct invloed
heeft op de lichamelijke gezondheid.

We worden ouder, worden steeds beperkter in heel veel dingen. We kunnen

bijvoorbeeld geen Daphne Schippers meer worden, of Epke Zonderland eve-

naren, maar we kunnen wel genieten van hun prestaties en meeleven met de

successen. We kunnËfi glimlachen en enthousiast zijn als jonge mensen en kleine

kinderen hun verhalen vertellen en bezig zijn met hun sport en spel. We kunnen
genieten van de dagelijkse dingen om ons heen. Contact maken met anderen,

een luisterend oor bieden, enzovoort, enzovoort.
Er staat nergens, dat als je ouder wordt, het goed is voor je gezondheid om je

zegeningen te tellen, te genieten van wat je nog kan, tevreden te zijn met de

mogelijkheden die het leven je nog biedt. lk ben geen deskundige, maar ik denk

dat naast dagelijks bewegen en gezond eten, ook tevredenheid je langer in

'goede doen' zal houden. lk weet niet wat het beste is, maar doen wat je fijn
vindt en waar je blij van wordt, lijkt me toch wel heel goed voor de toestand van

de gezondheid van ons senioren.
HS

rïttYnry{fïr
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HULPAANBOD VAN DE BIBLIOTHEEK CULEMBORG

Je bankzaken regelen, solliciteren of een DigiD aanvragen:
het gaat allemaal via ínternet. Wil je vaardiger worden in
het gebruik van internet? Ben je een beginnende
computergebruiker en wil je in een veilige omgeving

oefenen op de computer? Kom dan eens langs tijdens het wekelijkse inloop-
spreekuur KLIK & TIK op vrijdag van 10.00 tot l-1.30 uur.

KLIK &TlK is een digitaal oefenprogramma. Daarin leer je zelfstandig en in je
eigen tempo omgaan met de computer en het internet, Het bestaat uít lessen
die je één voor één doorloopt. Je leert bijvoorbeeld hoe je het internet op gaat,
zoekt met een zoekmachine, digitale formulieren invult, e-mail gebruikt en
programma's downloadt. Het wekelijkse inloopspreekuur is een samenwerking
van het LeerWerkloket Rivierenland, UWV Werkbedrijf en Bibliotheek Rivieren-
land.

Je kunt op eigen gelegenheid aan de slag met
het programma KLIK&TlK. Als je er niet uitkomt,
of als je vragen hebt, staan de medewerkers
klaar om je te helpen. Ook ben je van harte
welkom met algemene vragen over internet of
computergebruik. Het spreekuur is gratis
toegankelijk.

HET WEESCAFE ORGANISEERT SPELLETJESMIDDAG OP DE ZONDAG
Voor een superleuke zondagmiddag kom je, met of zonder
een spel onder je arm, naar het Weescafé in de Herenstraat.
Het Weescafé organiseert er iedere week op zondagmiddag
van 1"4.00 tot L6.00 uur een spelletjesmiddag.
Er zijn spellen beschikbaar voor líefhebbers vanaf 1-6 jaar. Of
neem je favoriete spel mee en speel met vrienden, moeders,
opa's en vreemden. De activiteit is gratis en zonder aanmel-

ding. Wees welkom! En speel mee!
Het weescafé bevindt zich in het Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29.

SINDS

Brenkman I Varkensmarkt lo I Culemborg
T C345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
Openln$tuden di t/m vr 9:Op;'18:oo
vr koopavond l9:OO - 21:OO I za 9:oo - l7:OO @

KARAKTERUITVAART
irii.i

&&q\\

W M @ Y:ïffir,','ffiï30ï;'n'*"0

Hen urtvaart die hij jmxe§f pnst

DE KIJKER AUGUSÏUS 2017

ieannelies LoÍ Peter Bos Ans Wieman www.karakteÍulttiaart.nl



K/tuA§§HOP
CULEMBORG

Morkt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoort::' 10345, r..,5]ó9ó3 t

HollondÈ'en buitónlondse koos

.' ' Nofen en Zuidvruchten
Solodes en Pote .s

: : r,Wi i n, .en,,Rgl5i!9qg1chen ken

BEETISTER

IO% KORTING :
op veftoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

1/Àll s-i=lll(=l'l =l1ll rl

-G>-\---

VERHUIZEN

SELF STORAGE

TRANSPORT.|

oPsLAG il
Pascatwes s - 4'04 BE cLtemboÍs ffl I

Èf; ï, : "'lï# 
l[ï"'i:l:ï#lï" 

" W

SPORTGALA THEMA:'CULEMBORGSE SPORTSUCCESSEN VANAF 1900'

Had u het al genoteerd? Of gaat u dat nu doen?

Vrijdagmiddag 17 november bent u vanaf L4.30

uur van harte welkom in het Event Center aan

de Beesdseweg. Dit evenement wordt georga-

niseerd door Senioren Collectief Culemborg.

PASFOTO NODIG?
Fotografe Karin van de Kar maakt al jaren voor de hele gemeente Buren pas-

foto's voor mensen die niet of nauwelijks zelf naar een fotograaf kunnen.

Zij gaat naar hen toe, zorgt voor een grijze achtergrond, voor lampen en maakt

voor € 7,50 een pasfoto. Zij levert de pasfoto's dan de volgende dag thuis af.

Deze service wil zij ook uitbreiden naar Culemborg. ln geval u gebruik zou willen

maken van deze dienst kunt u bellen naar Hennie Smidt die u het telefoon-
nummer kan geven yp.n Karin van de Kar.

N.B.: U heeft wel een lD-kaart nodig.

SPAREN VOOR EEN'TOVERTAFEL"..
Verpleeghuis Beatrix en Zorgcentrum Kulenburg sparen voor de aanschaf van

een'tovertafel'. Dit doen ze door middel van verschillende acties, zoals een Bin-

go, waar ze wat geld aan kunnen overhouden. Maar wat is een 'TOVERTAFEL'?

We l,azen hier het volgende over:

TOVEREN AAN TAFEL

De 'tovertafel Original' belooft mensen te
stimuleren in fysieke activiteit en sociale

interactie, speciaal geschikt voor zorginstel-
lingen. Het toestel hangt aan het plafond en

projecteert lichtanimaties op tafel, die

reageren op hand- en armbewegingen, waar-
door men een bal naar elkaar toe kan spelen,

vissen van richting kan laten veranderen, bloemen kan laten groeien, en nog veel

meer.

retzen

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenvervoer.

Streef Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons bent u op het goede adres om voor u en uw
medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4104 AE Gulemborg
Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
info@streef-reizen. nl
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VOEDINGSPRAATJES

OVER VEZELS GESPROKEN... GEKOOKTE GROENTEN OF RAUWKOST?
ln gekookte groenten zit gemiddeld 2 keer zoveel vezels als in rauwe groenten.
Dat komt vooral doordat bij het koken de groente slinkt (minder vocht) terwijl de
vezelstoffen behouden blijven en er dus per gewicht meer vezels aanwezig zijn.
Koken maakt de vezelrijke celwanden wel kapot waardoor de vertering van de
voedingsstoffen en de opname in het lichaam beter wordt. Groenten bevatten
vezels, maar ook als je elke dag de aanbevolen hoeveelheid groenten eet, haal je
niet de hoeveelheid vezels die nodig is om je gezondheid optimaal te houden.
AIleen met een gevarieerde voeding met voldoende (volkoren)brood, aard-
appels, groenten en fruit lukt het genoeg vezels binnen te krijgen.

WAT ETEN WE IN AUGUSTUS?
ln deze maand zijn er zeer veel groenten, fruit, paddenstoelen en allerlei soorten
sla te koop. Daarnaast is er ook veel zacht fruit verkrijgbaar als bessen, bramen
en frambozen.

RECEPT: carpaccio van rode biet met rucola, perzik en geitenkaas

Ingrediënten:
2 à 3 hele rode bieten, 75 g rucola, 2 el pom-
poenpitten, 1 perzik of 2 halve uit blik (in
stukjes), 75 g geitenkaas, 2 el olijfolie + 1 el
balsamico azijn + % el citroensap, peper en zout
en % tltijm

Bereiding: boen de bieten goed schoon en kook ze ongeveer 25 min in een
ruime hoeveelheid water. Lekker is om aan het water een halve theelepel tijm
toe te voegen. Giet ze af en verwijder het buitenste velletje, vaak kun je dit er
makkelijk afpellen. Laat de rode bieten iets afkoelen en klop ondertussen de
olijfolie, citroensap met de balsamico en een beetje peper en zout los. snijd de
bieten in zo dun mogelijke plakjes. Je kunt de kaasschaaf gebruiken hiervoor.
Verdeel de lauwe plakjes over vier bordjes en verdeel wat rucola er over.
verdeel daarna ook de perzik, geitenkaas en pompoenpitten over de bordjes,
Besprenkel met de dressing.
N.B.: je kunt ook hele voorgekookte bieten gebruiken. Deze hoef je alleen even
op te warmen.

.
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, . o'' Horlogebanden van Morellato, I : :

o Horloges van: Bruno Söhnlg, funghans,
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Eennieuwe batterij voor uw horloge - altijd - vtióÍ slèèiits e 5,-

IELANDS
body fashion

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www-elands.nl
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Kwa"liteit, seruice
én deskundigheid"
Gediptomeerde opticiens,
contacttensspecialisten en

optometristen

bntlen, contacttenzen en optometrie

Valkensmarkt 15,4101 CK Cutemborg, 103451 52 00 00
Prijssestraat 1,4101 CM Culemborg, 103451 51 73 78

Voorstraat 98,4132 AT V anen, (03471 37 35 00

wwwmerkxbrilten nt

WERK AAN HET SPOEL

Werk aan het Spoel is een stichting waar natuur,

cultuur, historie en kunst hand in hand gaan. De

prachtig gelegen ontmoetingsplaats aan de Lek

inspireert je met gevarieerde activiteiten. Werk
aan het Spoel is onderdeel van de nieuwe

Hollandse Waterlinie.

De evenementen die georganiseerd worden

hebben allemaal te maken met ontspanning en recreatie. Van workshops als

beeldhouwen en schilderen tot evenementen met theater en muziek. Voor een

lekker hapje kun je terecht in het restaurant van het markante Forthuis.

ledereen is welkom!

RONDLEIDING
Op de eerste zondag van de maand van 04 iuni 20L7 tot 03 september 2017

Werk aan het Spoel"&ent een rijke historie en er is dan ook genoeg te vertellen.

Nog voor het ontstaan van het werk was er een sluis om de polders te

ontwateren, stonden er molens en herbergen. Werk aan het Spoel is de enige

plaats aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar echt is gevochten. Opvallend is

de Kogelvanger, een hoge muur in het weiland en een overblijfsel van de

schietbaan die de Duitsers hier aanlegden in de Tweede Wereldoorlog. Ook de

natuur is prachtig. Als je geluk hebt kun je bij de gracht zelfs ijsvogels spotten !

Ga mee. De kosten zijn € 3 voor volwassenen, kinderen gratis.

Vertrek om 14.00 uur, verzamelen voor het Forthuis, Goilberdingerdijk 40, 4LO6

LC Culemborg.
Kom je met 6 personen of meer? Meld je dan even aan. Tel, 0345779900'

Of via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl
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Wist u dat wij:

- [lke dag vers brood en broodles bakken
- Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
- Elke dag kunnen bezorgen

E ke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorqen
- Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
- Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzor-qen
- Onze winkel e ke dag schoon en frrs is
- U elke dag met een glimlach bedienen

Het team van uw Bakker Bart in culemborg staat altiid voor u klaar
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NIEUWE ACTIVITEIT lN HET MUSEUM. LEUK VOOR OMA'S en OPA'S

Met kleuters naar het museum?
Vanaf 2 juli organiseren we speci-
aal voor families met kleuters'Op
stap met de Museumjas'.
Elke eerste zondag van de maand
van 1"4.00 tot L5.00 uur, lekker
samen speuren, spelen en lezen.

Spelenderwijs ontdekken
Educatief medewerker Sjanne
Emans gaat de activiteit begelei-
den: "Door uit te goon van voor-
werpen die ze vdn thuis kennen,
ontdekken kleuters tijdens deze
activiteit spelenderwijs de verha-
len uit het weeshuis. Hoe wos het
hier vroeger? Woor speelden de
weeskinderen mee? Hoe sliepen
ze?"

Maar het is niet alleen een kinderactiviteit: ook voor ouders en grootouders is
het leuk om mee te doen. samen ga je op ontdekkingstocht en helpt elkaar op
weg. Als je met een jong kind in een museum bent, kijk je zelf ook anders. De
soms verrassende associaties die kinderen maken, leiden ook bij volwassenen
tot nieuwe inzichten.
Als ik een knuffel laat zien, hebben kinderen en volwassenen daar hun eigen
herinneringen bij. Maar had een kind in een weeshuis ook een knuffel? Hoe zag
die er dan uit? Zo kom je in contact met het kind van toen en maak je de stap
van thuis naar het weeshuis.
Als afsluiting lees ik een verhaal voor dat binnen het thema past. Het kan gaan
oveËeen groep dappere weeskinderen die op avontuur gaan of over een uiltje
dat z'n moeder kwijt is en haar gaat zoeken.

'ap stup met de Museumjos'is een samenwerking tussen het Elisabeth Weeshuis
Museum en Bibliotheek Rivierenland. om mee te doen hoef je alleen een muse-
umticket te kopen (Met de museumkaart is de toegang gratis).
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RONDLEIDINGEN IN HET ETISABETH WEESHUIS MUSEUM

RONDLEIDING IN HET MUSEUM
Sluit u aan bij de gratis rondleiding door het museum,
elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
U hoeft alleen een kaartje voor het museum te kopen
(Museumkaart en Vrienden van dit museum gratis).
Voor de rondleiding zijn er geen extra kosten.
Vertrek om 14.00 uur bij de museumbalie.
Er is plaats voor maxim aal20 personen.

RONDLEID!NG IN DE MUSEUMTUIN
Benieuwd naar wat er groeit en bloeit in de mooie museumtuin?
Tuinliefhebbers kunnen zich elke dinsdagmiddag (mei t/m augustus) van L3.00
tot 14.00 uur aansluiten bij de speciale tuínrondleiding. Onze tuinvrijwilligers
vertellen u graag over wat er allemaal te zien is in de tuin, en over de
geschiedenis en het onderhoud ervan.
voor de rondleiding hoeft u zich niet op te geven. U heeft alleen een museum-
ticket nodig (Musetlïh- en Rembrandtkaart en Vrienden van dit museum gratis).

VERSLAG REIS NAAR HITVERSUM + BOOTTOCHT
we vertrokken met 52 deelnemers uit Culemborg, richting Hilversum. naar
'museum voor Beeld en Geluid'. Het weer was druilerig, maar daar leed de
stemming níet onder. Geen files, dus waren we op tijd in Hilversum.
we stonden voor een immens groot gebouw, vanbinnen met felle kleuren:
oranje, groen, geel. Eerst koffie met gebak; dat was lekker. Daarna een paar
trappen op of met de lift naar boven, een grote filmzaal in. Een enthousiast
pratende jongeman liet ons via goed bewaarde attributen zien wat er zoal
bewaard werd. we mochten zelf ook kiezen wat wij nog wilden zien. Toon
Hermans kwam weer even aan ons voorbij. Leuk toch! De bus weer in. Dwars
door Hilversum (van Noord naar Zuid) op weg naar onze lunch. Die stond gereed
bij een kleine vliegbasis (sport- en zweefvliegtuigjes). Het regende pijpestelen,
dus de vliegtuigjes bleven aan de grond. Jammer. Maar de lunch was, zoals altijd,
voortreffelijk met o.a. broodje kroket. Rond 2 uur gingen we de bus weer in,
richting Maarssen. op een van de boten van Rederij 'De stichtse Vecht', stapten
we in voor een rondvaart. Het werd waarempel droog. Langs dit stukje Vecht,
zijn in de l-7e eeuw veel landhuizen gebouwd door de heren van de VOC.
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Bij de landhuizen, hoorden ook de prieeltjes voor de

dames van die landhuizen. Alles goed onderhouden
en gerestaureerd. En dan die prachtige hortensia's
aan de oever. Roze, witte en blauwe bloemtrossen.
Een feest om te zien. De schipper vertelde ook zo het
een en ander. Aan boord hebben we nog van een

ijsje genoten. Na anderhalf uur stapten we de bus

weer in richting Culemborg. Het was een fijne dag en

we kwamen rond half 6 allemaal weer thuis. Met
dank aan onze begeleidsters en ook dank aan Bladt

Charity, die deze reis voor ons heeft mogelijk ge-

maakt.
Marija

RIJBEWIJSKEURING 75+

lnformatie: Ton Scholtens, teleÍoon 0345 753039

DATA RIJBEWTJSKEURINGEN: op de woensdagen 02 en 16 augustus, 06 en 20

september, 04 en 18 oktober en 0L en 15 november.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg L0 te Culemborg.

Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf l-0.00 uur's morgens.

AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de

keuringsarts, via Medipartners, telefoon 07L-5728434. De keuringskosten voor

het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en

leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. Die

voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus € 35,00.
(U dient genoemde kosten contdnt te betolen oan de arts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een

gezondheidsverklaring formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient
hieryoor € 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis

verkrijgen.
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:

1. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis

af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.
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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 I1:00 tot 14:00 u

) alte rennis€n ervarine tr lU I tr
rn tlektrisch Fietsen r
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Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www. gra uwel ma ntweewielers. n I

ïe|.0345- 53L572



MOITY

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.nl
6íatis pàÍkeren: Jàchthaven, Palumbusterein Betaald íarkeren Lànge Meent

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

í»Y,,*l-?Íigj

Van DrielBV

A. van Diemenstraat I
4'lO4 AE Culemborg

T.0345 -51 0425

www.vandriel-schildersbedrijf.n I

info@vandriel-schildersbedri jf.nl

$ xy§/J,Í;.***,*{,r#,

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het

vdlpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkom!

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf I

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl
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N.H P.D.A H.L:I.A.SiT E:R

o ACHT

o ASTER

o CANNA

o DAHLIA

o GERIEF

o GROEI

o HARS

o HIBISCUS

o HOSTA

WOORDZOEKER

o LEEUW o PLEBS

O LETTER o PRECIES

o LUPINEN o PRUIMEN

o MAAGD o ROMEIN

o MARIA o SCHAT

o OCTAVIANUS o SEDUM

o OOGSTMAAND o SEXTILIS

O PERK o SLAKJE

o PHLOX o STEKJE

o STRAAT

o SÏRATEEG

o STUT

o THEE

o TOCHT

o TOER

o VERHEVENE

o WIEDEN

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle
richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een naam.
(De heldere ster Sirius van dat sterrenbeeld komt dan tegelijk met de Zon op en
is dan niet te zien.)

De oplossing uit het julinummer is: GAIUS JULIUS CAESAR.



WANNEER...

Wanneer ik ga dwalen,
laat me dan gaan

Dwing me niet te zitten,
laat me lopen en staan.

Wanneer ik vraag om mam,
zeg me niet dat ze dood is

Houd me vast, reik me de hand,
en vraag me naar haar naam.

Wanneer ik boos ben, wil ik geen dipiperon of haldol
Luister naar me, hoor mijn stem,
neem de tijd, doe me eens een lol.

Wanneer ik niet meer wil eten, is dat niet omdat ik geen honger heb
lk ben vergeten hoe het moet,
help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet.

Wanneer ik niet wil dat jij me helpt, met wassen en kleden
ls dat niet omdat ik vies wíl zijn,
maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen,
me waarschuwt wat er gaat gebeuren
Zonder over mijn weerstand te zeuren,
krijg je straks misschien weleen zoen!

Wanneer jijje inleeft in mij,
met geduld uitzoekt wat ik bedoel
Wie weet kom je er dan achter, hoe ik me echt voel.

lk heb een ziekte, zoals je weet,
Alzheimer schijnt het te heten
Nu weet ik dat nog,

morgen ben ik het alweer vergeten.

M.C. Eberhart

DE KIJKER AUGUSTUS 2017

-.1§*.í/\** /
lgVgla nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.\t< 

rysiotherapie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie. '

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.

o ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.
o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie
cursus voor sentoren.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl

Kijk op eefleop mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen von de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen

%"'-""::.*"1;*;i"ËïffiË:ï"'""'*'"'"fi



PARTYCENTRUM

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

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.p artycentrumdelantaarn.nl

Telefoon

0345 - 515 ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.

Rijbewijskeu ring, zie pog. 10

ACTIVITEIT TIJDSTIP
. ...... ...4', _._....._._-.-....._.. - _.

10:00-L2:00wo, 02 aus,

Zat. : 05 aug.
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (inÍo: 513840)
Gratis rondleiding oude stadhuis (duur: L,5 uur)

10:00
1-4:00

Zo. ^. ^.._ Rondleiding Werk aan het Spoel. Zie pog.7
ub aug' 

op stap ,"1d" museumjas, zie pog. 8
L4:00
L4:00-15:00

Wo.

Wo.

09 aug. Dagtocht Drenthe, Zie De Kijker van juli pog.08

L6 aug. Rijbewijskeuring, zie pog. 1-0 10:00-12:00

Za,

Zo.

Za.

L9 aug.

20 aug.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 513840) 10:00

Jazz BfW / Fwench Connection.
Muziektent de Plontoge

L4:00

:Bladt Ouderenfestival met Koos Alberts en
26 aug. rAlex West

Culemborg Blues, in de binnenstad

L4:00

14:00-01:00

DIS (=p;g;1rle !nloop Senioren) computerhulp: vrije inloop
Op de woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 u. in de bibliotheek, Herenstraat 29

Elisabeth Weeshuis Museum
ledere zondagmiddag een rondleiding, zie pog.9
ledere dinsdagmiddaS (t/m augustus) een tuinrondleiding, zie pog. 9
ledere zondagmiddag in het Weescafé spelletjesmiddag, zie pog. 4

DE KUKER AUGUSTUS 2017



DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

Vr. 04 aug. Spelmiddag op het plein. Grotis 1-4:00-16:00

Vr. LL aug. Spelmiddag op het plein. Grotls 1-4:00-16:00

Di. L5 aug.
Wijkbingo
Boekjes vonoÍ € 1-0,- (incl. Kopje thee, koÍÍie)

1-9:00-22:00

Vr. L8 aug. Spelmiddag op het plein. Grotis 14:00-16:00

Do. 24 aug. Verrassingsmiddag; zie de affiches ! L4:00-L6:00

Vr. 25 aug.
Beauty ochtend. Op het Plein, kosten €2,50
Spelmiddag op het plein. Grotls

L0:00-12:00

Do. 3L aug.
Sieraden en modeaccessoires verkoop, door
Ria Kop en haar dochter

10:00

Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09:30-12:00
lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 52OL64 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292
Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-l-1:30. Geen kosten: zelf schilder-,
teken- of knutselspu I len meebrengen. Contactpersoon : Marthie Reverda

Elke woensdag:
klassiek uurtje'Beethoven'. Vrije inloop L0:30-1L:30
Elke 4" Bingo, info: 0345 5L5227

ln verband met de vakantie kunnen er
spontaan activiteiten ingepland worden die
nu nog niet bekend zijn. Bliif letten op de
affiches.

Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein,

tenzij anders aangegeven. Gewijzigde aan-
vangstijden en toegevoegde activiteiten zijn

DE KIIKER AUGUSTUS 2017

elke maand te vinden in de maandflyer.

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN !N BONVIE
contoctpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 477000

Maandag
09:30 -10:30
L8:00 -19:00
18:00 -23:00
19:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
20.00-22:OO

Woensdag
1-0:00 -1-L:00
1-3:30 -L7:00

Donderdag
13:00 -17:00
L3:30 -16:00
1-8:00 -23:00
L9:15 -21-:30

Vrijdag
09.30 -11_.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING
Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters #. p 'dl,e,id& rp,

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Sjoelen

Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Nieuwe leden zijn welkom!

Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal

Breiclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

Zaterdag
Zondag

van 10:00-12:00
van L0:30-12:00

Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 l€ l,OO

NIEUW:
Bij voldoende belangstelling willen we een Klaverjasclub starten.
Meldt u zich aan op telefoon 0345 471OOO

DE KUKER AUGUSTUS 2017



COLOFON

.,:,: .::, "rl'r1lliirltrlrlll1i1illiliiil

Secretariaat:
post:

e-mail:
K.v.K.:

bank:
web:

,: 1.. .lll'tllrltlltl1lii;rit 
. ..., .

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Rijbewijskeuring

Dagreizen

'Klaa rtjes'-reizen

Belastingi nvulservice

Lindelaan L3,4LOL WE Culemborg

sscc.secretariaat@gmai l.com

64893847
NL58 RABO 0308 6178 00
www.seniorencollectiefculemborg. n I

BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smidt
henniesmidt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secretariaat@gmai l.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h,scholtens@tele2. n I

Dhr. J. (Hans) Dirkse

dirksonid us@ziggo.nl
Dhr. J. (Jan) Pieters

jan. pieters@casema.n I

Dhr. T. M. (Theo) Slagboom
theo.slagboom45@gmail.com

§iNtlÀfrIlVlï§'lryENlr,,

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
redactie.dekijker@gmail.com

a. h.scholtens@tele2. n I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2. n I

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
vi rgi n ievermeu I en @ hotma i l.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo.n I

Dhr. J. (Hans)van Wijngaarden
dewij ngaard @ hotmai l.com

Distributie De Kijker Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

lr'r1l'llllltll]r,,r,rr,,r..r,,lr ""iliflil

0345 5150L3

0345 514879

0345 753039
06 49715550

0345 518935

0345 520664

06 48L05752

|,rrr.. ll lll',..'
''r)tr.i,.,.. ,,'tll

0345 515001

0345 753039

0345 753039

06 39142217

0345 5L5001

0345 513955

De Stichting kent geen leden en heeft dàn ook geen inkomsten. Wanneer u ons

wilt steuneh met een (kleine) bijdrage, ziin wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift

overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC

DE KIJKER AUGUSTUS 2017

LAVÉ woninginrichting
IIXIffi:iir;III

Color Aour Lik

Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc

Gordijnen-vitrage-inbetween

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette

Zonnescherm-screen-roll uik

lnsectenhorren voor raam en deur

TollenstraaÍ 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

\ryww.lavo.woIeIr.rrl

q#
TOYOTAVoorToyota gaat u naar

Helmond ,,,**,,,,,.

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

Corïnprnters
reparatie' onderh"%.koop

Samen lossen wlj uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zi.;'n w'1j er om het op te lossen.

U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

dan komen w'1j naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.fl-computers.nl info@f1-computers.nl



MEU BELHANDEL,,% rodaat"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

ind,2 nachtkaíjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heel veel (relax) Íauteuils in leer en stof Heel bankstellen in leer en

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 € Í650,'
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € Í050,'
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6000M2
WOONIDEEËN

IN LIFESTYTE
EIGENTI'DS MODERN

EN INDUSTRIEEL

ROOT§TE KEUS DE
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag ím donderdag: 10.00 - 17.30

LAAGSTE PRI*I§
vrijdag 10,00 - 2'1.00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

U vindt ons ook oD WWW.BRADAAL.NL



Sen ioren Collectief Culem borg



Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

Te|.0345-51337O

KOPIJ VOOR HET AUGUSTUSNUMMER INLEVEREN VOOR 4 OKTOBER 2017

INHOUD

CULEMBORGSE OUDEREN SOLIDAIR ........... 02
MEER GELD VOOR WIJKVERPLEGING ..........03
NATIoNALE wrrr vRru'ttNZAAMHEtD / oUDERENDAG tN cu1EMBoRc.................04
NOOTT MEER ALLEEN ..............05
CURSUS DIGISTERKER .............06
BERTCHT VAN HET BESTUUR / VOLKSUNTVERSTTETT WEST BETUWE .................. ........07
ur|T LEVEN GEGREpEN / REpATR cRrÉ culruBoRG ........... ...............08
HUTSHOUDELTJK / MTLTEUPRAATJE ..............09
UW MENING GEVRAAGD OVER DE DAGTOCHTEN ...........10
RTJBEWTJSKEURTNG / UtTREtKtNG CHEQUE RABOBANK ........................1L
KLAARÏJES / 80+ REIZEN ,,,.,,,.,T2
DAGTOCHT 27 SEPTEMBER................... .......13
WAT DOET DE FORMULIERENBRIGADE ,,.,.,.1.4
wooRDzoEKER..............., ...... 15

MONUMENTENWEEKEND / TAXATTE ZELDZAME BOEKEN .................... 16

AGENDA SSCC............ .............17
AGENDA HU|S VAN DE BUURT (BEATR|X) .........................18
PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN BONVIE........ ............ 19

coLoFoN ...........20

WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN

Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, verzoeken wij u

wijziglngen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te melden bij
Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secreta riaat@gmail.com

Mobiele mondssr§
voor thuis of bimrxem

de instell§mg,', ,,

Koop ma n s g i I cleplein, rB

4105 lX LulemDOÍg
o345 473 6ct9

i nío@ mond pl usz.orq. nl
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Bent u een oudere en woont u zelfstandig? Dat is toch wat iedereen zich wenst!
Echter door bezuinigingen van de overheid zijn ouderen kwetsbaarder geworden
nu er minder geld voor zorg is. Hoe kunnen we dan langer zelfstandig thuis
blijven wonen tot op hoge leeftijd? Bijvoorbeeld door praktische oplossingen in
huis en het hebben van een sociaal netwerk om elkaar praktische hulp te bieden.
Helaas heeft niet iedereen iemand om een beroep op te doen. Zou het niet
prachtig zijn wanneer ouderen die bij elkaar in de buurt wonen elkaar helpen:
ouderen voor ouderen. Het zou fijn zijn als ouderen een sociaal netwerk om zich
heen creëren in de vorm van zelfhulpgroepen van ca. 4-6 personen en zo elkaar
bijstaan wanneer dat nodig is, maar ook om het gezellig te hebben met elkaar:
koffib drinken, potje kaarten, samen eten, een boodschap doen omdat iemand
ziek is etc. Zo kan iedereen op een prettige en plezierige manier langer zelf-
standig thuis blijven wonen.
Project'Culemborgse Ouderen Solidair' maakt het mogelijk en daar hebben we u
bij nodig! Bent u 65+, vitaal, actief en staat u midden in het leven? Wilt u iets
betekenen voor uw leeftijdgenoten in de vorm van het bieden van sociale be-
trokkenheíd en praktische ondersteuning in uw omgevíng? Wij bieden coaching
en begeleiding bij het vormen van de zelfhulpgroepen.

]i:::.].]:.,:

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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Open ngstijden: ma do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 21 00 za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 18.00

##» Gigl SmitS I Koopmanssildeplein 16l410sTX Culembors lT: 034ss3252s

MEER GELD, BETERE KWALITEIT EN

MEER BEROEPSTROTS

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en

alle bij wijkverpleging betrokken partijen
zijn er uit. Komend jaar is er meer geld,

wordt de kwaliteit verder verbeterd en

krijgen wijkverpleegkundigen de ruimte om met trots hun vak verder te ont-
wikkelen. ln 2018 gaat er 3,8 miljard euro naar wijkverpleging. Dat is, inclusief de

medisch specialistische verpleging thuis, zo'n 17O miljoen euro meer dan dit jaar.

En bijna 600 miljoen euro meer dan in 2015, het eerste jaar waarbij wijk-
verpleging onderdeel was va n de Zor gv erzekerin gswet.

Staatssecretaris Martin van Rijn: "Met hele goede wijkverpleging lukt het ons
gezamenlijk steeds beter om mensen in hun eigen huis zo goed mogelijk te
ondersteunen en te.,.verzorgen. Om deze zorg dichtbij mensen verder te ver-
beteren, tekenen we vandaag samen een akkoord voor de volgende stappen.
Mensen die zorg nodig hebben, zullen daarvan merken dat de wijkverpleging nog

beter aansluit op hun persoonlijke wensen en behoeften. Wijkverpleegkundigen
gaan ervaren dat zij de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen en verder te
ontwikkelen. lk heb de afgelopen jaren veel trotse wijkverpleegkundigen
ontmoet. lk ben er vast van overtuigd dat die trots alleen maar zal groeien als

gevolg van deze afspraken."

Om de wijkverpleegkundige zorg verder te verbeteren, gaan alle betrokken
partijen aan de slag met de verdere ontwikkeling van het vak van wijk-
verpleegkundige en alle professionele standaarden die daarbij horen. Daarvoor
is een ontwikkelagenda overeengekomen, als onderdeel van het bestuurlijk
akkoord.

Met onder andere ziekenhuizen en huisartsen worden vanuit de wijkverpleging
afspraken gemaakt om er in de toekomst samen nog beter voor te zorgen dat
zorg op de juiste plek kan worden geboden.

Bron: RÍjksoverheid d.d. j0 juni 2017: bestuurlijk akkoord wijkverpleging 201-8

ondertekend.
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Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Hier wat cijfers en weetjes:
meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich zéér eenzaam: namelijk 8% van de
bevolking en 30 % van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid
neemt toe met het klimmen der jaren, maar is van alle leeftijden. Ter verge-
lijking: van de Nederlanders tussen de L9 en 34 jaar is 26 % matig eenzaam en
7% zéér eenzaam. Bij ouderen tussen de 75 en 84 jaar is 40% matig eenzaam en
t0% zéér eenzaam.
Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen met een lager opleidingsniveau. 1_7%

Van de mensen met een lager opleidingsniveau voelt zich zéér eenzaam tegen-
over 5%o bij hoogopgeleide Nederlanders.
Eenzaamheid is moeilijk te doorbreken. Toch zijn er instanties die dit wel willen.
Zoals 'Coalitie Erbij', een samenwerkingsverband tussen meer dan veertig
organisatíes, waaronder de Zonnebloem, Leger des Heils, Resto VanHarte, de
KRO-NCRV en het Nationaal Ouderenfonds. Het doel is om samen mensen te
steunen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. ln het hele land
zijn er initiatieven ontstaan. Zoals ontmoetingsmiddagen, maatjesprojecten, in-
loophuizen en plekken waar samen gegeten kan worden.

NATIONALE OUDERENDAG IN CULEMBORG OP ZATERDAG 7 OKTOBER

ln Culemborg zal ook aandacht aan dit onderwerp worden geschonken. Op ini-
tiatief van Elkwelzijn hebben de ouderenbonden: KBO/PCOB en Senioren col-
lectief de handen ineen geslagen om er op zaterdag 7 oktober een interessante
invulling aan te geven. Deze open dag vindt plaats in het oude stadhuis en staat
gehdel in het teken van 65 plussers. Door middel van presentaties en dergelijke
zal informatie gegeven worden die nuttig is voor ouderen om te weten. Het
stadhuis is open van l-0.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Voor meer informotie zie de plootselijke medio.

ZIE OOK PAGINA 5:'NOOIT MEER ALLEEN'

IELANDS
body fashion
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Het adres voor uw:

g Moderne en àhtie}eklokken.

o Horloges ,
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.Reiraratie 
van klokkèí en horloges.

Horlogebanden van Morellato . ".. . ..-.
Horloges van: Bruno SöhnlQ,'|upghansi'

Mondaine en Pellikaan Timin[

Een nieuwe batterii vooÍ uw horloge - altijd - vooï slechts € 5,-

Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 wtvw.zoalshetklokjethuistikt.com
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Kuso.liteit, seruice
én d.eskundigheid
Gediptomeerde opticiens,
contacttensspeciatisten en

optometristen

@ lr.erkx
'. . britten, coftactlenzen en optometr e

Varkensmarkt 15,4101 CK Cutemborg, (03451 52 00 00

Prijssestaat I 4101 CM Cutemborg, 103ó5) 51 73 78

Voorstraèt 98,4132 ATVianen,103í71 3735 00

ww.merkxbr tten.nt

,NOOIT MEER ALLEEN, VAN OMROEP MAX NU OOK IN CULEMBORG

Van de ruim vier miljoen 55-plussers voelen meer dan één miljoen mensen zich

eenzaam. En die eenzaamheid zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Reden genoeg om er nu al iets aan te doenl Door een grote verandering in je

leven kan het zijn dat jijje alleen voelt. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen.

Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt

minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat'gepaard

met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en

zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Voel jij je eenzaam en wil
je dat aanpakken en je weet niet hoe? Kom dan naar de cursus 'CREATIEF

LEVEN'. Deze cursus is ontwikkeld door Jeanette Rijks op basis van kennis, er-

varing en wetenschappelijk onderzoek en is bekend van de wekelijkse uitzen-

dingen bij Omroep Max. Het is een serieuze maar plezierige cursus voor wie zich

(te lang) eenzaam voelt. Door het doen van verschillende oefeningen word jij je

bewust van je eigen kracht en mogelijkheden. Deze tweewekelijkse bijeenkom-

sten geven nieuwe inzichten en opdrachten waarmee jij direct aan de slag kunt.

Hierdoor leer je jouw eenzaamheid op een structurele manier zélf aan te pakken.

Of zoals een van de deelnemers zei: 'lk kwom de cursus binnen ols een mus en go

nu ols een pduw naar buiten!'

Wanneer:

Kosten:
Voor wie:

Waar:
Cursusleidster:

vanaf woensdag 20 september 2017

8 bijeenkomsten op de woensdag van 09.30 tot l-2.00 uur

€ 35,- inclusief werkboek en koffie/thee
voor iedereen die zich eenzaam voelt. De cursus wordt in

groepsverband gegeven met 8 tot l-0 deelnemers.

'ElkWelzijn'aan de Meerlaan 22

Sandra Rigter, gecertificeerd'specialist Eenzaamheid' en

werkzaam bij ElkWelzijn

Op woensdag 6 september is er een informatiebijeenkomst van 10.00 tot 11.00

uur bij 'ElkWelzijn' aan de Meerlaan 22.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Sandra Rigter,

0345 5\52271 06 835 25 108 of srigter@elkwelzijn.nl.

H#fl#S*SW ;
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Altfid vers, altfid lekker
Wist u dat wii:

E ke dag vers brood en broodles bakken
- E ke dag uw lrnch kunnen verzorgen

EJ<e dag krnnen bezorgen
- Elke dag verse v aaien of gebak <unnen verzorgen

Fer ultgebreid assortrment hart ge snacks lrebben
Voor r elke dag verse koÍÍle met tets ekkers voor kunnen verzor-qen

- Onze winke e ke dag schoon en Íris ls
- U e ke dag met een g imlaci bedienen

Het team van uw Bakker Bart in (ulemborg staat altiid voor u klaar



CURSUS'DIGISTERKER' GEMEENTE CULEMBORG:
WERKEN MET DE E-OVERHEID

Leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)díensten van de ge-

meente, het UWV en de Belastingdienst? De gratis cursus Digisterker in Biblio-
theek Culemborg helpt je op weg. De overheid doet steeds meer via het in-
ternet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of
om het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vínden het
nog wat moeilijk. Daarom biedt de Bibliotheek een speciale ínternetcursus
'Digisterker: werken met de elektronische overheid'aan.
ln vier bijeenkomsten maak je kennis met werken met de digitale overheid.

WAT LEER JE IN DEZE CURSUS?

Je leert handige informatie te vinden en hoe je iets moet aanvragen bij bij-
voorbeeld de gemeente Culemborg. Ook krijg je te zien wat de overheid allemaal
al over je weet, zoals de opbouw van je AOW. Verder leer je hoe je een DigiD
kunt aanvragen en hoe je DigiD kunt gebruiken.
De cursus is voor inwoners van de gemeente Culemborg die al met internet
kunnen omgaan. Heb je moeite met internet? Overweeg dan eerst de begin-
nerscursus'Klik en Tik'te doen. Bel voor meer informatie met 0344 639940.
Deelname is gratis.

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde Digisterker docenten in kleine
groepen van maximaal 1"0 personen. De cursus bestaat uít vier bijeenkomsten
van twee uur en vindt plaats in Bibliotheek Culemborg (Herenstraat 29 in Culem-
borg). Aanmelden kan via de website van de bibliotheek of bel naar 0344-
639940.

Data: 3l augustus en7,L4 en 2l septembervan 09.30tot 11.30 uur

TABTET CAFE

Vragen over je tablet? lnstellingen verbeteren? Samen met andere iPad- en
tabletbezitters leuke apps ontdekken en tips en trucs delen? Dan is het'Tablet
Café'wat voor jou! Tweemaal per maand op woensdagochtend van 09.30 -

11.30 uur (oneven weken) vindt onder deskundige begeleiding een 'Tablet Café'
plaats in Bibliotheek Culemborg te beginnen op 16 augustus.
Let op: het'Tablet Café' is geen cursus, je hoeft je dus ook niet aan- of af te
melden. Je kunt altijd zo aanschuiven.

BERICHT VAN HET BESTUUR:

F'TNEsS VOOR VRIENDEN VAN HET SENIOREN COLLECTIEF

'Gunthers Family Fit', gelegen aan de Anthonie van Diemenstraat 188, biedt al

meerdere jaren senioren (65+) de mogelijkheid om aan fitness deel te nemen

tegen een gereduceerd tarief. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het

gereduceerde fitnesstarief is dat de deelnemer lid moet zijn van één van de

ouderenbonden (ANBO, KBO of PCOB) of donateur moet zijn van het Senioren

Collectief. Bij de optie 'senioren Collectief' dient de donatie minimaal € 20,00

per jaar te bedragen voor elke afzonderlijke fitness-deelnemer.

U kunt op verschillende wijze aan het senioren collectief doneren:
- via overschrijving op bankrekening nummer N158RA8O0308617800 t.n.v.

het SSCC. Geef daarbij in de omschrijving aan wie aan fitness gaat deel-

nemen;
- via het invullen van een machtiging die op de website aanwezig is:

www.seniorencollectiefculemborg.nl/machtigingsformulier-vriend. Het ge-

doneerde bedrag wordt via automatische incasso van uw bankrekening af-

geschreven;

- door het invullen,yan een machtigingsformulier die bij 'Gunthers Family Fit'

ter plaatse aanwezig is. Het voordeel is dat u zich na invulling van het

formulier direct kunt inschrijven als deelnemer. Het gedoneerde bedrag

wordt ook hier via automatische incasso van uw bankrekening afge-

sch reven.

VOLKSU NIVERSlTEIT WEST BETUWE

Volksuniversiteit West Betuwe heeft een groot aanbod cursussen, workshops en

lezingen. Of je nu een taal wil leren of een cursus schllderen en tekenen wil

volgen, het kan bij de Volksuniversiteit West Betuwe. lnschrijven kan via de

website of via de papieren inschrijfformulieren. Deze zijn verkrijgbaar in het

Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Vanaf 26 juni heeft Volksuniversiteit West

Betuwe een nieuwe website. Op deze site kun je net zoals op de oude website

al de cursussen vinden en je hiervoor inschrijven. Het nieuwe cursusprogramma

van 2O!7-2018 staat al direct op de nieuwe site gepubliceerd.

VolksuniversÍteit West Betuwe, Herenstroot 29, 41"01- BR Culemborg

Tel. 0345 6503L0. E-mail: info@vuwestbetuwe.nl
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!

Een rubriek over dogelijkse leuke, moor ook minder leuke zoken

De vakantie zit er weer op. lk ben net terug van een puur-natuur-reis en droom
nog even na. Maar tja, het leven gaat verder en ook de dagelijkse bezigheden.
Het ís vrijdagochtend en het huis verdient de aandacht. Veertien dagen heeft het
stof kunnen zegevieren en nu moet ik dus maar weer eens aan de slag. Het is

vrijdagochtend, een ochtend die - zoals elke week weer - in het teken staat van

het huis schoonmaken. lk weet niet waarom op vrijdag, maar dit is nog vanuit
mijn jeugd. Mijn gedachten gaan dan ook terug naar mijn kindertijd. De tijd dat
de vrijdag de dag van het huis schoonmaken was. lk zie zo weer de eetkamer-
stoelen in een rij achter elkaar in de gang staan, want de kamer moest dan

helemaal leeg. Alles moest van zijn plaats, want dan werd het pas echt schoon. lk
weet nog goed dat ik dan op deze stoelen speelde. lk speelde dat ik in een bus

zat en in gedachten overal naar toe ging. We hadden al wel een stofzuiger, maar
losse kleedjes werden uitgeklopt met de mattenklopper, al het koper werd ge-

poetst en de stoelen in de boenwas gezet, Als het huis binnen klaar was, werd
als afsluiting de stoep geschrobd. Wat waren onze moeders toch druk met het
huis, wassen, boenen, schrobben, schoonmaken. Hun hele leven stond in het
teken hiervan. Wat hebben wij het dan makkelijk. De'Swiffer', de stofzuiger, met
glasreiniger door het huis en hier en daar met de dweil en een sopdoekje en

klaar zijn we. We kunnen dan weer gezellige en leuke dingen gaan doen, naar
buiten of gewoon wat lezen. Vrijdagmiddag, en mijn huis is weer spic en span.

Het huis waar ik echt thuis ben. Op vakantie gaan is leuk, maar alles moet weer
worden opgeruimd, de was aan de kant en het huís weer schoon. Maar als dat
allemaal weer is gebeurd, is het ook weer genieten van thuis te zijn. Thuis in ons

mooie Culemborg. Want zoals het oude gezegde luidt: 'Zoals het klokje thuis tikt,
tikt het nergens!' Maar toch...

HS

,REPAIR CAFÉ CULEMBORG'

'Repair Café Culemborg' is verhuisd. Het verwelkomt u graag op zaterdagmid-
dag 9 september op de Beesdseweg 1-C, gebouw 'Van Gaasbeek en Van Tiel', van
12.00 tot 16.00 uur. 'Repair Café Culemborg' is open op elke tweede zaterdag
van de maand met uitzondering van juli en augustus.
Spullen inbrengen kan tot l-5.30 uur.

Brenkman I Varkensmarkt 1O I Culemborg
T a345 5126/3 | www.brenkmanculemborg.nl
openinqstiiden oi t/m vr 9:oo - l8:oo
v ^oopavord l9 oo - /'l:Oo t ,Ë b,oo - 'z:oo poscolweg8 Culemborg 0345- 5I 3738

KARAKTERUITVAART $
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EEN HUISHOUDELIJK / MITIEUPRAATJE

OVER DE WAS

WASMTDDEL

Poeder of vloeibaar? Beide middelen bevat-

ten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Wel is er minder water nodig om waspoeder

te maken dan voor een vloeibaar middel. Er

zijn ecologische wasmiddelen op de markt die

minder milieubelastende stoffen bevatten en

vaak beter voor je was én je huid zijn. Je kunt

ze gewoon kopen bij de supermarkt en natuurlijk online, bijvoorbeeld via:

seepje.nl. Dit bedrijf, in 2015 tweede geworden bij de ASN BANK Wereldprijs,

maakt wasmiddelvan de sopindus mukorossi-vrucht uiÏ. Nepal. lets anders om op

te letten bij de aanschaf van wasmiddel: de verpakking. Een grote verpakking

scheelt afval, Een andere overweging: wasmiddel zit meestal in een kartonnen

verpakking die gemakkelijker te recyclen is dan een plastic fles voor een

vloeibaar wasmiddeh,'

TEMPERATUUR

Natuurlijk is 'ecowassen' op een lage tem-
peratuur prijzenswaardig. Toch verdient

,i het aanbeveling af en toe een was op 60

graden te draaien om bacteriën te doden.

Er wordt tegenwoordig veel gewassen op

lage temperaturen, met minder water (heel

goed!) maar wel met evenveel (of soms wel

meer) wasmiddel. Overdosering kan vetluis

veroorzaken. Dat is de vervuiling die ont-

staat door de combinatie van lichaamsvet, huidschilfers en wasmiddel. Vetluis is

geen beestje, maar een vettige substantie die bacteriën aantrekt. Dat kan leiden

tot stinkende was met een zwarte aanslag. Vetluis bestrijd je door af en toe de

wasmachine op 60 graden te draaien, met een scheutje schoonmaakazijn of een

beetje waspoeder voor de witte was. Dit wasmiddel bevat zuurstofbleek-

middelen die bacterie- en schimmeldodend zijn.

retzen

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenveryoer.

Streef Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons bent u op het goede adres om voor u en uw

medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Zo verzorgen wij bijvoorbeeld: n Feestavonden
. Ski-arrangementen
. Meerdaagse reizen

" Volledig verzorgde dagtochten
u VolledigverzorgdeThema-avonden
. Schoolreizen

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4104 AE Culemborg
Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515'144
i nfo@streef-reizen.nl
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UW MENING GEVRAAGD OVER DE DAGTOCHTEN

Wij willen graag uw mening horen over de dagtochten die u met het Senioren
Collectief Culemborg (voorheen ANBO) maakt.

Deze tochten organiseren wij voor mobiele senioren vanaf ongeveer 60 jaar. Wij
gaan ervan uit dat u in staat bent om korte en soms wat langere afstanden te
lopen. Mensen met een rollator of rolstoel kunnen ook mee maar als zij hulp
nodig hebben om bijvoorbeeld de rolstoel te duwen, dan moeten zij zelf voor
begeleiding zorgen. Ouderen die niet meer mobiel zijn kunnen met de 'Klaar-
tjes'-reisjes mee, deze duren meestal een halve dag.

Onze reisjes duren een hele dag, de ene keer met een lunch (met kroket!) maar
ook vaak met lunch en diner. Uiteraard is het reisje duurder als er ook een diner
geboden wordt. De prijs van de reisjes is ook mede afhankelijk van de subsidie
die wij krijgen. Krijgen we minder subsidie, dan wordt helaas het reisje wat
duurder, maar wij doen ons best om ze voor iedereen betaalbaar te houden.
Sinds kort gaan we niet meer met 'Streef' maar met een andere busorganisatie
die ook andere bestemmingen heeft.
Wij willen graag uw mening over de reisjes horen, zodat wij u ook in de toekomst
reisjes kunnen aanbieden die passen bij uw behoefte en mogelijkheden.

Zou u onderstaande vragen willen beantwoorden en vóór 15 september per mail
of per post inleveren bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
E-mail : ycgbrouwers@ hetnet.nl

Alvast hartelijk dank, het Begeleidingsteam

à<---
7. Vindt u dot er voldoende voríotie is ín de reisjes? Groog toelíchten

2. Heeft u ideeën voor níeuwe bestemmingen? Graog toelichten

3. Heeft u ondere wensen of suggesties? Graog toelíchten

Later kunt u in de Kijker lezen wat de meningen van de mensen zijn.
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RIJBEWIJSKEURING 75+ (informotie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039)

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 06 en 20 september,
04 en 18 oktober, 01en 15 november en op 06 en 20 december.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken'met de

keuringsarts, via Medipartners, telefoon 07L-5728434. De keuringskosten voor
het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en

leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. Die

voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betolen oon de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheids-

verklaring formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor
€ 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis ver-
krijgen.
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:
L. een flesje met uW eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis

af te halen bij uw eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

UITREIKING CHEqUE'EEN AANDEEL IN DE

BETUWE, DOOR RABOBANK WEST BETUWE

Het dagtochtenprogramma van het Seníoren Col-

lectief werd door Meddy Verheul ingebracht als een

van de projecten die konden meedingen naar 'Een

aandeel in de Betuwe'gesponsord door Rabobank
West Betuwe. Deze succesvolle activiteit, waar vele
senioren in Culemborg gebruik van maken, is In de
prijzen gevallen. We kregen een cheque ter waarde

van € 445,03. Deze prijs werd uitgereikt door accountmanager van de Rabobank
Luuk Hemel die de cheque overhandigde aan onze penningmeester Theo Hen-

driksen op 13 juli jl. Het prijzengeld komt ten goede van de dagtochten die op
het programma staan.



KLAARTJES I gO+ REISJE NAAR AQUARIUM IN LEERDAM

OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Bij voldoende interesse willen we zaterdag 30 sep-

tember met één busje (7 personen) naar het bijzon-

der mooie en interessante aquarium in Leerdam. Dit

reisje is wat duurder dan de gebruikelijke middag-

A q rr n z ffi ffi i:ï:ïïïi, ï111[: ;ï::ffiJ,::, ï:ï"J"'X,ï
' {p*rtjciíï"r pen.

Dit middagreisje kost € 14,00.

Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur, thuiskomst rond 17.00 uur.

Opgeven kan tot 20 september bij Riet van Hazendonk. Tel. 0345 515001

TERUGBLIK UITJE NAAR HAARZU!LENS

Op woensdagmiddag 20 juli om 13.30 uur ver-
trokken er twee busjes van Klaartje naar Haar-

gen, Hagestein, Vianen en vandaar naar Lopiker- 
.

kapel langs prachtige huizen en natuur, vervol-

Op het terras van 'Het wapen van Haarzuylen' 
.

gebruikten we koffie met gebak. Na de koffie :

langs de Vecht waarbij we van Virginie het ont-

staan en de verdere ontwikkeling van kasteel de i

Haar te horen kregen. Het was interessant om ;';"*"-".Mffi;-i"*!N***'

de geschiedenis van het kasteel te vernemen. Het laatste stukje reden we

binnendoor via Utrecht, Houten, Schalkwijk en de pont naar Culemborg waar we

om 17.30 uur weer netjes werden thuisgebracht. Het was een prachtige middag

met goed weer en veel natuurschoon waar eenieder van heeft genoten.

Veel dank aan allen die aan de organisatie hebben meegewerkt.

J. Lamboo
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leVgla nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.
' :::ö.i. f ysrorherapie

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.

Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN CN CURSUSSEN:

r Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,

rek en kracht oefeningen.
o ZekerLang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie

cursus voor senroren.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl

Kijk op een6,.op mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen von de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofek - Eethoehen

Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden
Schilderijen - 5ierhussens - Decorotie

Anthonie vqn Diemenstrqqt 344
4lO4 AE Culemborg

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl



Speciatist in:

Bruidsbloemwerk

Wijnarran gem enten

Gelegen h eid sbloemwerk

Everwijnstraat zr
ror CE Cutemborg - Centrum

Te[. o345 - 5tz65t
www. heykoop btoem isten.n I

t,1 1-

P,.\RTYC F,N'Ï'RIJM

d}tr eXfdfi$,4&,ry
Grote Kerkstraat 13

4101 CB Culemborg
Télefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderíngen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.par*ycemtr&rnde!amtaarn.nl

Telefoon

0345-5tsó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.

Uituoortleider:

Mqrcel de longe

Mqrcel de Longe

DAGTOCHT WOENSDAG 27 SEPTEMBER

Oude Ambachten & Speelgoed Museum Terschuur en Zondsculpturen Gorderen

Deze tocht die gesponsord wordt door 'Bladt Charity' brengt ons, via onze
gebruikelijke opstaproute, naar het 'Oude Ambachten & Speelgoedmuseum' in

Terschuur. Bij aankomst gebruiken we l"x koffie met gebak, daarna gaan we naar

het museum. Daar zijn in totaal l-50 verschillende ambachten te zien, zoals

groenteboer, DAF-garage, metselaar, bontwinkel, jeneverstokerij, dameskapper,
pruikenmaker enz. Rond 12.15 uur gebruiken we een lunch met kroket in het
Speelgoedmuseum en rond 13.30 uur rijden we naar Garderen. Tussen t 14.00

en 16.30 uur vindt het bezoek aan de Zandsculpturen in Garderen plaats. Er is elk
jaar een ander thema, nu is het'Eropuit in eigen Land'. We verwachten t 17.30

uur weer in Culemborg terug te zijn.

Aanmelden: tot 17 september, via de onderstaande aanmeldstrook
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4L02 VB Culemborg,

E-ma i I : yvon nebrouwers @ hetnet. n I

€ 43,00 inclusief 1x koffie met gebak, entree museum, lunch

met kroket, bezoek Zandsculpturen Garderen en vervoer.
graag ook voor 17 september op rekening

NL58 RABO 0308 6l-78 00 t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:

Kosten:

Betaling:

o 1. 08.30
o 2. 08.35
o 3. 08.40
o 4. 08.45
o s. 08.50
o 6. 08.55

Naam

INVULSTROOK DAGTOCHTVELUWE 27 SEPTEMBER 2017

Garage Streef
Betsy Perkweg/Roosje Vos

Otto van Reesweg/Vianense Poort

Lalainglaan/hoek Dreef
Driestad (bij bushalte)
Marskramer Chopinplein

tel.nr.

1

1

Nr. Opstap- Rollator/ Dieet
plaats : Rolstoel l

I

2'.

l-

I

l
4:

ndres vàn öàliàon nr. r'
opmerkingen/ bijzonderheden
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FORMULIERENBRIGADE

Wat doet de'formulierenbrigade' voor u?

- Hulp en advies geven bij alle vragen over geld

- Helpen bij lezen, begrijpen en invullen van papieren

- Uitzoeken of u gebruik maakt van regelingen waar u wat aan heeft

- Helpen bij het ordenen van al uw papieren

- Advies geven bij achterstanden of beslag op uw loon of uitkering

De 'Formulierenbrigode' goot zorgvuldig met uw gegevens om.

Spreekuur of afspraak?
U kunt zonder afspraak naar de spreekuren komen. Als u hulp wilt bij het

ordenen van alle papieren, maakt u dan een afspraak. Dat kan via tel. 0345

77 8L34 of via e-mail : form u lierenbrigade@ cu lemborg. n I

Waar en wanneer?
Dinsdag 09:30-11:30 in de'salaamander', Heimanslaan 2

Dinsdag 09:30-11:30 en 18:30-19:30 in het Stadskantoor,

Ridderstraat 250

Donderdag 13:00-1-5:30 in de'salaamander', Heimanslaan 2

Vrijdag 09:30-11:30 in het Stadskantoor, Ridderstraat 250

N.B. Tijdens de schoolvokanties is er alleen spreekuur op dinsdogmorgen in

het stadskontoor.

Wat neemt u mee?
Om u goed te kunnen helpen is het handig als u zoveel mogelijk gegevens

meeneemt.
- Uw paspoort of identiteitskaart;
- Bewijs van uw inkomsten: loon/ uitkering/ toeslagen en voorlopige

aanslagen van de belastingdiens|
- Als u die heeft: uw DigiD, zodat u zelf kunt inloggen als dat nodig is;

- Àts u die heeft: definitieve aanslagen en beschikkingen van de

belastingdiensU
- Bewijs van uw huurtoeslag;
- De premie van uw ziektekostenverzekering;
- Bankafschriften van de laatste 3 maanden. Of zorg dat u kunt inloggen om te

internetba n kíeren;
- Als u samen in één huis woont met anderen: de gegevens van de

medebewoners van 2t jaar en ouder.
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WOORDZOEKER

E I.D E E J.G T N E G.E R

P tZ tGtD: E iM.A,Mi E i R .O, t. nt

EiAiNiGrA:L T R E ViAiHjT

o APPELS

o BAND

o CERES

o COX

o DR0GEN
r: EXTRA

o FILM

o FRUIïMAAND
o GEDICHT

o GRATIE o
o HAVER o
o HERFSTMAAND A

o HO0P o
o LIED o
o MAAGD o
cr NIEïEN ö

o PEREN o
o PRINSJE o

REGENT

RESTANT

RIDDERZAAL

ROKEN

RONDTE

SEPTEMBER

SÏEEDS

ÏIRADE

TRIP

o ïROONREDE

o TROELA

o VLAGEN

o WALS

o WEEGSCHAAL

o ZANGERES

o ZtGtN
o ZEVEN

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel, De woorden kunnen in alle

richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.

De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een woord.

De oplossing uit het dugustusnummens:SI§fifi§N BEELD GROTE HAND lt



MONUMENTENDAG / WEEKEND

ZATERDAG EN ZONDAG 9 en 10 SEPTEMBER

Tijdens het Open Monumentenweekend openen diverse

grote en kleine monumenten hun deuren. Grijp deze

kans om op plekken te komen waar u nooit of slechts

moeilijk kunt komen en geniet van de historische be-

zienswaardigheden die Culemborg rijk is. Naast orgel-

spel en optredens zijn er diverse markten te bezoeken.

Ook op zondag 10 september zijn er vele monumenten

te bezichtigen en zijn er mooie en gezellige activiteiten

in de stad.

HEEL BIJZONDER: TAXATIEDAG OUDE EN ZELDZAME BOEKEN

De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotter-

dam komt zaterdag 9 september van L3.00 tot 16.00 uur naar Het Weeshuis om

oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op

hun waarde te schatten.

Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bij-

bels en theologie. Ook oude foto's, ansichtkaarten en albums zijn welkom.

Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent ver-

schenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken

is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert' Met enige

regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de

dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.

Arie Molendijk geeft graag een deskundig advies met betrekking tot restauratie

van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde.

Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame

boeken en bijbels. Ook advies voor verkoop en inbreng in een veiling behoort tot
de riogelijkheden. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij

moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.

Een taxatie kost € 5,00 ongeacht het aantal te beoordelen boeken.

lnfo; Antiquariaat A.C. Molendijk, amolendijkboeken@outlook.com (niet voor ta-

xaties), www.molendijkboeken. n I
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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 1 1:00 tot 14:00 u

GnnuwELMAN x^tweewielers&L mrp
QlUrtr

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.grauwelmantweewielers.nl

Te|.0345- 53t572

) atte kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen



@OITY

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Tè1.0345 - 52 'l3 83

www.mode-citv.nl
Grdtis pdÍkerèn: làchthaven. Palumbu\lerÍein Betaald órkeren I ànqe lvleent

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

í»Ysl-*Íisj

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AECulemborg

T.0345 - 51 04 25

www.vandriel-schi ldersbed ri jf.nl

info@vand riel-schildersbedri jf.n I

§{enCfrí,oni, *reísons
Chinese bewegingskunst voor ie<Jereenl

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het

va'lpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkom!

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf !

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

AgENOA

DATUM

Za.

-.------l

Zo.
l

Wo.
-----,

Za.

Zo.

Wo.

*o:

lo.

ACTIVITEIT

r' liji,' r.,l,r'rir'r.

TIJDSTIP

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2

02 sept. , (ínfo:0j45 51-3840)

Gratis rondleiding oude stadhuis (duur:1,5 uur)

10:00
14:00

03 seOt,

O_U r"rl:

16 sep. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (info: 5L3840) L0:00

17 sept. Muzikale momenten. ln de Muziektent 14:00

20 sept.

27 sept,

24 sept.

Rijbewijskeuring. Zie pog. 1"L

nèïiije carderen en Terschuur, Zle poq 13

Havenkoor de Deining. ln de Muziektent

10.00

14:00

Za. .^ -^_r Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (Ínfo: 513840) L0:00
JU sept' 

Klaartjes reisje naar Aqua Zoo. Zie pag. 1-2 13:00-17:00

Ma. 02 okt.
Mylou Francken - Leven is een lied
ln de Fronsche School

Za. 07 okt. Ouderendag in het oude stadhuis. Zie pog.04

DIS (=pig;1sle lnloop Senioren) computerhulp: vrije inloop
Op de woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek,

14:00

l

10,00

iro,oo 
r0,oo

10:00
l

L0:00
^ i-^^*^*^^*

]to,oo

Herenstraat 29
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DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

ii s§FïEMBrnI ö(roarR 2017

Vr. 01 sept. Live accordeonmuziek op Het Plein. Grotrs 14:00-16:00

Vr. :08 sept. Spelmiddag op Het Plein. Grotrs , 14:00-16:00

Vr. 15 sept. ,Live accordeonmuziek op Het Plein. Grotrs 14:00-16:00

Di. L9 sept. Bingo op Het Plein. € 2,50 / € 3,50 1-9:00-21:00

Vr. 22 sept. Spelmiddag op Het Plein. Grotis 14:00-16:00

Di. 26 sept. ,Wijkbingo. Boekjes vonof € 10,00 L9:30-22:OO

Vr. 29 sept. Beautyochtend op Het Plein. Kosten € 2,50 10:00-12:00

Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratrs : 14:00-L6:00

Za. ' 30 sept. 'Radio Nostalgia' op Het Plein. Gratis 14:00-16:00

Do. 05 okt. : Inspiratieda g. Gratis 10:00-17:00

Vr. 06 okt. Spelmiddag op Het Plein. Grotis l!+:OO-1O:OO

Vr. 13 okt. Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratrs 14:00-16:00

Vr. 20 okt. Spelmiddag op Het Plein. Grotrs 14:00-16:00

Vr. '27 okt. Beautyochtend op Het Plein. Kosfen € 2,50 Live 1-0:00-1-2:00

Accordeonmuziek op Het Plein. Grotis 14:00-16:00

Za. 28 okt. 'Radio Nostalgia' op Het Plein. Grotrs ,14:00-16:00

Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop van 09.30 tot l-2.00 uur
tnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 5201.64 en/of Rio Spronk, tel. 0345 5L3292

Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop van 09.30 tot Ll-.30 uur.

Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.

Contactpersoon: Marthie Reverda.

Elke woensdag:
klassiek uurtje 'Beethoven'. Vrije inloop van L0.30 tot l-1.30 uur.

Alle data en plaatsaanduidingen zijn onder voorbehoud. Door een aanstaande

aanpassing van Het Plein zijn de aangegeven activiteiten en tijden niet zeker.

Houdt voor de juiste programmering en tijden de affiches in de gaten!

DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 201.7

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
onfiaar ziekenhurzen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor
'soede doelen'. zoals Rode Kruis en Zonnebloem.

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
lrlke maand worden bij 'BartApart' onder een
speciaal thema bij zondere artikelen aangeboden
( zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

&
onze koffïecorner.

aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de

bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zoÍg voor een veilige rit.

van SSV zetten
mensen met een

welkom!

maken

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers
zich met hart en ziel rn voor het welzijn van ouderen en
beperking. Ze doen hun werk graag en met plezier. U bent



PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

contoctpersoon: mw. Teuníe Verwolf, te|.0345 477000

Maandag
09:30 -10:30
L8:00 -19:00
18:00 -23:00
19:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
20.00 -22:00

Woensdag
10:00 -11:00
13:30 -1-7:00

Donderdag
13:00 -17:00
13:30 -L6:00
18:00 -23:00
L9:1.5 -2L:30

Vrijdag
09.30 -11.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING
Maandag t/m vrijdag van 09:00-1"2:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Sjoelen

Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren magl

Zumba. Docente Ximena Arias

Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

""r'.r*. 
leden zijn welkom!

Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal

Breiclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

Zaterdag
Zondag

van 1-0:00-12:00

van 10:30-12:00
ïijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 I € 1,00

NIEUW:
Bij voldoende belangstelling willen we een Klaverjasclub starten.
Meldt u zich aan op telefoon 0345 471-000
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COLOFON
,,].

Secreta riaat:
post:

e-mail:
K.v. K.:

bank:
web:

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

: ,ll

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

'Klaa rtjes'-reizen

Belastingi nvu lservice

§ÏICI{TING §ENIORËN COI.LËCTIEf CULf MBORË

Lindelaan t3,4LOL WE Culemborg
sscc.secreta riaat@ gmail.com
64893847
NLsS RABO 0308 61_78 00

www.sen iorencollectiefculem borg. n I

BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smidt
hen niesmidt@versatel.n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen

sscc.secreta riaat@ gmail.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2.n I

Dhr. J. (Hans) Dirkse

dirksonidus@ ziggo. n I

Dhr. J. (Jan) Pieters
jan.pieters@casema. nl

Dhr. T. M. (Theo)Slagboom
theo.slagboom45 @gma il.com

CONTACTPERSON E N ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
redactie.dekijker@ gma il.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2. nl

Mw.V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeulen@ hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo. n I

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaard@ hotmail.com

0345 51_5013

0345 5L4879

0345 753039
06 49715550

034s 518935

0345 520664

06 48L05752

0345 515001_

0345 7s3039

034s 753039

06 391-42217

0345 515001

0345 513955

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC
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www.f1-computers.nl info@f1-computers.nl

LAVE woninginrichting
If§Iffi,r::mIl

Color Aour lik
Tapijt-vinyl-laml naat-marmoleum-pvc

Gordijnen-vitrage-inbetween

Rol gordijn-ja louzie-lamel-plisse-d uette

Zonnescherm-screen-roll ui k

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave*wo[elr.rrl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond
BETTERi,ti! i

I

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

/«à\//
TOYOTA

tr1 cöïrnpmtmtr§r I reparatie
t ,1 --:l 11 I

onderhoud§k§§:::::::::' VefkOOp
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 b1j ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wil' naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.



MEUBELHANDEL,,% r*daat"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel.0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl. 2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

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 € 12e0,- NU € 1050,-

ït
lI

lt
':

.. t.,- ".-e(^§

I
I

t

J*

6000M2
WOONIDEEËN

IN IIFESTYIE
EIGENTIJDS MODERN

EN INDUSTRIEET

ROOÏSTE KEUS DE LAAGSÏE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 1 7.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - '17.30 vrijdag 10.00 - 2'1 .00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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GROOT EVENEMENT VOOR ALLE CULEMBORGSE SENIOREN 

De informatie over het CULEMBORGSE SPORTGALA vindt u op de apart 
BIJGEVOEGDE FLYER. Wees welkom op vrijdag 17 november in  het  ‘Event Center’.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De seniorendag ligt alweer even achter ons. Een dag die werd georganiseerd door 
KBO-PCOB, ElkWelzijn en Senioren Collectief.  
We kunnen zeggen dat het een geslaagde dag was. Na de officiële opening door de 
wethouder de heer de Reus, was het in het stadhuis aan de markt een echte 
ontmoetingsplaats voor de Culemborgers die hun jeugd allang achter zich hebben. 
Ondanks het slechte weer hadden toch vele senioren de weg naar het stadhuis 
ondernomen. Het was een gezellige, leerzame en nuttige dag. De lezingen van 
dokter Knijnenburg en de vervoersorganisaties Valys, regiotaxi en Klaartje genoten 
van een grote belangstelling en waren uiterst interessant. Nieuwe feiten kwamen 
aan het licht. Ook de standhouders konden vele geïnteresseerden voorzien van 
nuttige informatie. Onder leiding van Evelien van Wiggen en Hennie Uittenbogert 
werd er bewogen. Peter Elbertse bracht muziek en hij kreeg het zelfs voor elkaar 
om de bezoekers bekende songs van The Beatles te laten meezingen. We moeten 
ook zeker de dames noemen die aantoonden hoe gezellig breien kan zijn. Zij lieten 
zien dat praten en breien tegelijk kan. Ook werd door verschillende gasten de 
schilderskwast gehanteerd. Al met al moest de dag in het teken staan van: 
‘Uitgaan van eigen kracht’. 
Kracht bracht deze Culemborgse Seniorendag.  De bezoekers werden getrakteerd 
op alles wat de ouder wordende mens nodig heeft: eten, drinken, gezelligheid, 
informatie, ontmoetingen en nuttige tips om de dagen na vandaag met 
vertrouwen in te gaan. Alle medewerkers en bezoekers beaamden, na afloop van 
deze eerste Culemborgse Seniorendag, dat het een zeer geslaagde dag is geweest. 
De bezoekers gaven, aan de hand van een enquête, een beoordelingscijfer van een 
mooie acht. Al met al een dag die om herhaling vraagt.  
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NAAR HET OUDE AMBACHTEN & SPEELGOEDMUSEUM IN TERSCHUUR 
EN 

DE ZANDSCULPTUREN IN GARDEREN 

 

 
27 September om 9.10 uur vertrokken we vanaf de Driestad met mistig weer. Eerst 
nog een paar passagiers ophalen bij het Chopinplein en de reis kon beginnen. De 
Middelcoopstraat was afgezet dus moest Alie, onze chauffeur, heel moeilijk 
manoeuvreren omdat aan beide kanten van de weg ook nog auto’s geparkeerd 
stonden. De complimenten voor Alie! Onderweg hadden we een kleine file maar 
die was snel opgelost. Om 09.30 uur brak de zon door en konden we genieten van 
een prachtig uitzicht op al die mooie bomen en struiken in herfstkleuren. 
Aangekomen in Terschuur stond de koffie met gebak al klaar, heerlijk!  Daarna 
bekeken we het hele museum, sjonge wat leuk! Om 12.30 uur werd de lunch 
geserveerd en er was zoals gewoonlijk, voldoende te eten en drinken. Een uur 
later stapten we de bus weer in om naar Garderen te gaan voor een bezoek aan de 
zandsculpturen. Het thema was ‘Er op uit in eigen land’. We hebben ook nog 
gezellig op een terrasje gezeten en een heerlijk ijsje genuttigd. 
Dankzij de begeleiders, de chauffeur  en het mooie weer was het heel geslaagde 
dag.  

Mar Dupuis 
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WOENSDAG 9 AUGUSTUS, NAAR HAVELTE EN VLEDDER 
 

We werden opgehaald door chauffeur Roland van ‘Krol reizen’ en in opperbeste 
stemming vertrokken we naar Vlinderparadijs ‘Papilliorama’ in Havelte. 
Na de koffie met gebak kregen we uitleg over vlinders en daarna werden we 
losgelaten in de vlindertuin om zelf te gaan ’vlinderen’. De vlinders waren echt 
prachtig maar wilden niet voor de foto poseren dus was het moeilijk er een plaatje 
van te schieten. Nadat iedereen bijgekomen was van de vochtige tropische 
warmte in de kas, vertrokken we voor de lunch. Deze was goed verzorgd en ook de 
kroket smaakte weer heerlijk. 
 

Toen op naar ‘Miramar’, het zee- en schelpen- 
museum in Vledder. Dit museum is in 1966 op-
gezet door juffrouw Warners die de hele wereld 
rondgereisd heeft om schelpen te verzamelen. Ook 
hier kregen we een leerzame, boeiende en 
interessante uitleg, waarna we alles goed konden 
bekijken in het museum. 
Op weg naar het diner was het verdacht stil in de 
bus, iedereen dutte een beetje weg maar dat 
veranderde al snel toen we aan tafel zaten, er 
werd veel gepraat en gelachen, behalve bij het ijs, 
want als kinderen een ijsje krijgen, zijn ze altijd 
stil… 
Rond 20.30 uur waren we weer in Culemborg. 

Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we een fantastische dag 
hebben gehad! Senioren Collectief en Bladt Charity:  hartelijk bedankt! 
 

Connie van Rixel 
 
 

EENZAAMHEID VOORKOMEN  
Gelezen in: ’alz… Magazine van Alzheimer Nederland’ 
 

Mensen met weinig sociale contacten hebben een vergroot risico op dementie. 
Onderzoekers weten niet precies hoe dit komt, maar bekend is dat sociale 
contacten onderhouden een goede manier is om de hersenen te activeren. Maak 
eens een praatje in de supermarkt. Sluit u aan bij een vereniging of ga eens 
vrijwilligerswerk doen. 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

Laatst liep ik even restaurant ‘De Boomgaard’ van zorgcentrum Kulenburg binnen. 
Ik kwam een bekende tegen die mij een ‘koekje met een verhaal’ aanbood. Nou 
ben ik geen koekjeseter, maar zo’n koekje wilde ik wel eens proeven. Het koekje 
smaakte uitstekend en tijdens het proeven werd mij het verhaal verteld. 

 

De koekjes worden gebakken door een 
meisje van 14 jaar, dat niet naar school kan 
omdat ze een complexe vorm van autisme 
heeft. Ze kan hierdoor niet tot leren komen 
in een klas met andere kinderen.  
In Nederland is er voor deze kinderen nog 
geen aangepast onderwijs en worden zij 
gedwongen thuis te zitten.  
 
Maar de bakster van de ‘Koekjes met een 

verhaal’ gaat niet thuis zitten niksen. Haar hobby is namelijk: koekjes en taarten 
bakken. Dit doet ze dan ook dagelijks. Haar familie en bekenden hebben alle 
koekjes en taarten al vele malen geproefd en zijn nu bang voor hun lijn geworden. 
Toevallig kwam een medewerkster van  ‘Kulenburg’ dit ter ore en bood ze aan de 
koekjes in het restaurant te verkopen. Elke eerste zaterdag van de maand worden 
nu de koekjes netjes door de bakster in een prachtige verpakking aangeleverd en 
zijn dan in ‘De Boomgaard’ te koop voor € 2,50.  
Een gedeelte van de opbrengst krijgt de bakster en een gedeelte krijgt 
zorgcentrum Kulenburg. Zij kunnen er iets leuks van doen voor hun bewoners. 
Al met al blijkt ook hier weer: wie je ook bent, of je beperkt bent of niet, jong of 
oud, elk mens is ergens goed in! Alleen je moet het wel zelf ontdekken en je 
talenten benutten.  
Ik wens de bakster nog heel veel bakplezier toe en de kopers van deze lekkere 
‘koekjes met een verhaal’ een moment van heerlijk genieten. 

HS 
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RESULTATEN VAN DE VRAGENLIJST OVER DE DAGTOCHTEN 
 

In de vorige De Kijker hebben wij jullie een aantal vragen voorgelegd over de 
dagtochtjes voor senioren die wij zo’n 6 keer per jaar organiseren. Blijkbaar zijn 
jullie tevreden want er kwamen slechts vijf reacties binnen en géén bericht is goed 
bericht heb ik geleerd! 
 

Op de vraag  “Vindt u dat er voldoende variatie is in de reisjes”  antwoorden vier 
personen: “ja”  en één persoon: “nee” 
Suggesties: 
– Volendam met rondvaart, Scheveningen met Panorama Mesdag. 
– Den Haag, het Binnenhof 
– Madurodam 
– Bloemencorso in Rijnsburg of Leersum 
– Mogelijk een dagtocht naar Volendam en Marken 
– Een tocht door de Utrechtse grachten 
– Rotterdam met rondvaart door de havens en lunch op de Euromast 
– ’s Hertogenbosch excursie Heineken fabriek, rondvaart over de Dieze 
– Harderwijk, Palingrokerij, Dolfinarium 
– Nijmegen, Ooijpolder 
– Eersel, de acht zaligheden 
– Dordrecht en dan varen naar Rotterdam 
 

Op de vraag: “Heeft u andere wensen of suggesties?” 
noemt één persoon: “Graag de dag afsluiten met een diner.”  Voor een ander hoeft 
dat echter niet.  
 

Conclusie: 
Zoals te verwachten is:  zoveel mensen zoveel zinnen, maar we hebben toch een 
aardig idee gekregen van wat uw wensen zijn en bij de planning van de reisjes voor 
volgend jaar houden we er zeker rekening mee. De ene keer zal de reis met diner 
zijn en een andere keer zonder. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Team senioren reisjes. 
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VAN DE NOTARIS: LAGER TARIEF IN BOX 3 
 

De ‘spaartaks’ is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander 
vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt. 
Vorig jaar is al ingevoerd dat niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde 
tarief wordt belast. Door de schijven die sinds 2017 voor box 3 gelden, komt het 
erop neer dat hoe meer vermogen er in box 3 zit, hoe zwaarder dit belast wordt. 
Elke schijf heeft een eigen percentage, deze percentages worden voor 2018 
verlaagd. Dit leidt ertoe dat iedereen wat minder belasting gaat betalen in box 3. 
In verband met de belasting in box 3 kan het voor u gunstig zijn om nog voor het 
einde van het jaar een schenking te doen. De volgende peildatum voor de 
berekening van de belasting in box 3 is 1 januari 2018. Heeft u vóór die datum 
geschonken, dan telt er minder vermogen mee in box 3 en betaalt u dus minder 
belasting. 
Voor het einde van het jaar schenken is ook om andere redenen gunstig. Zo mag 
elk jaar belastingvrij een bepaald bedrag worden geschonken, bijvoorbeeld aan 
een kind ruim € 5.000.  
Als er voor de aanschaf van een eigen woning wordt geschonken (aan een kind of 
een andere begunstigde) dan mag maximaal € 100.000 belastingvrij worden 
geschonken. Door te schenken verlaagt u uw vermogen waardoor uw erfgenamen 
na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Er zijn verschillende 
manieren om te schenken. Wij adviseren u daar graag over. 
Wist u dat u met een testament ook erfbelasting kunt besparen of uitstellen? Dit is 
een van de redenen waarom mensen een testament maken. Geïnteresseerd in de 
andere redenen om een testament te maken? De notaris informeert u graag 
daarover. Als u al een testament heeft, kan hij voor u checken of u met uw 
testament besparing van erfbelasting bereikt. 

 

WIST JE DAT: 
 ...je niet je ellebogen kunt likken? 

 ...je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm? 

 ...mannen vaker schade rijden dan vrouwen? 

 ...mensen die jongleren grotere hersens hebben? 

 ...zingen het spraakorgaan bevordert na een beroerte? 

 ...Frans in vijf continenten wordt gesproken? 

 ...er geen Nederlands woord is dat rijmt op twaalf? 

 ... het woord gezelligheid niet vertaald kan worden in andere talen? 

 ... meertalige kinderen beter kunnen multitasken? 

 ... je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert? 

http://taalhelden.org/bericht/frans
http://www.rijmwoordenboek.net/
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80+ REISJE OP ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 

Zorgboerderij ‘De Witte Schuur‘ is het agrarisch familiebedrijf van Frans en Conny 
van Herwijnen en hun zoon Frans Jr en schoondochter Sanne. De boerderij is een 
beschermde, veilige en vertrouwde omgeving met de rust en ruimte van het 
Culemborgse platteland. Er is een Swifter schapenfokbedrijf met 15 ha weiland, 
kleinvee zoals, kippen, kwartels, konijnen, geiten, varkens en Australische Kelpie's. 
In samenwerking met Stichting Samen Verder gaan we met twee ‘Klaartjes’- busjes 
een bezoek brengen aan ‘De witte schuur’ aan de Prijsseweg 16 in Culemborg. We 
mogen daar rondkijken en worden getrakteerd op een High-Tea. Geweldig vinden 
wij dat. 
 
Senioren boven de 80 jaar kunnen zich hiervoor opgeven vanaf 1 november  bij 
Riet van Hazendonk, telefoon 0345 515001. N.B.: zij is afwezig van 3 t/m 5 
november. Er kunnen 12 personen mee, inclusief een rolstoelgebruiker. 
Kosten: € 8,00 per persoon. 
U wordt vanaf huis opgehaald tussen 13.00 en 13.30 uur en weer thuisgebracht 
om ongeveer 16.30 uur. 

 
 

VAN HET ELISABETH WEESHUIS MUSEUM 
 

HET GEHEIM VAN DE TAFEL 
Elke eerste woensdag van de maand om 14.00 uur gratis rondleiding 
Het afgelopen jaar werd een van de oudste en meest bijzondere schilderijen uit de 
collectie van het Elisabeth Weeshuis Museum onderzocht en gerestaureerd: de 
Memorietafel met Elisabeth van Culemborg.  
Van 3 oktober 2017 t/m 4 maart 2018 staat het schilderij centraal in de 
tentoonstelling ‘Het geheim van de tafel’. 
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MET (KLEIN) KINDEREN NAAR HET MUSEUM 
Met kleuters naar het museum? Speciaal voor families met kleuters organiseren 
we elke eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur. Op stap met de 
Museumjas. Lekker samen speuren, spelen en lezen.  
 

 
Het Weeshuis presenteert op 19 november een feestelijke  ‘Elisabethdag’ met 
volop activiteiten voor de hele familie. Het wordt een volle dag met theater, 
poëzie, muziek en andere leuke activiteiten. 
 
 
 

 
 
RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Informatie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039 
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  op woensdag 01 en vrijdag 17 november en op de 
vrijdagen 08 en 22 december.  
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg.  
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur ’s morgens. 
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de 
keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071-5728434. De keuringskosten voor het 
BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en leden van 
een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. Die voor het 
rijbewijs voor vrachtauto/bus  € 35,00. 
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) 
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een 
gezondheidsverklaring formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient 
hiervoor € 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis 
verkrijgen.  
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:  

o 
1. een flesje met uw eigen urine, 
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw 

eigen apotheek), 
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
4. uw rijbewijs, 
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas. 
 
 
 

FEESTELIJKE ELISABETHDAG 

http://weeshuismuseum.us13.list-manage.com/track/click?u=9c158924371a35eeaffe459d1&id=c862a00572&e=1cc72c227c
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WOORDZOEKER 
 

B D D O N D E R B U I E N 

U O E R A P U N C H N A R 

N K O J E O B R U I D D M 

D T E G T E E I D R N N S 

E F D K S A F R A A N C N 

R H O M I C A A A N K E R 

I O R P P S H M N E G E R 

R U P S P N L U M O T E E 

T Z E E U E W E T A R U S 

B E L O V E N E W T P F L 

E E E E N U B A O T E O E 

N E N N I W O N D E R R F 

D T E P P E E N K U P I A 
E N E L S S K B A G G E R 

 

o ANKER 
o BAGGER 
o BELOVEN 
o BENDE 
o BETOGEN 
o BOEK 
o BOOGSCHUTTER 
o BRUID 
o BUNDER 
o DONDERBUIEN 

o DORPEL 
o DREEF 
o EUFORIE 
o FOPPEN 
o HAARD 
o HUIF 
o KISLEW 
o KNEEP 
o MAATJE 
o MICA 

o NEVELMAAND 
o POF* 
o PUNCH 
o RAFELS 
o REGEN 
o ROOK 
o RUPS 
o SAFRAAN 
o SARDINE 
o SNEEUW 

o SPELEN 
o SPIN 
o TEUG 
o VENT 
o WATER 
o WEB 
o WENNEN 
o WINNEN 
o WODKA 
o WONDER 

 
*POF STAAT APART, NIET ALS ONDERDEEL VAN FOPPEN! 

 

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle 
richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet  een gezegde. 
 

  
De oplossing uit het septemer/oktobernummer is: REGERINGSVERKLARING. 
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DAGBESTEDING OP KINDERBOERDERIJ ‘DE HEUVEL’ 
 

Prezzent heeft binnen haar Dagbestedingsgroep op de 
kinderboerderij ‘De Heuvel’, een heerlijke plek voor 
dieren en mensen, ruimte voor nieuwe deelnemers. Ook ouderen met 
beginnende vormen van dementie zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
Prezzent biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een WLZ of WMO 
indicatie. 
De mensen die van dieren houden kunnen helpen bij de verzorging van de 
geiten, schapen, varkens, konijnen, kippen en nog veel meer. Alle dieren 
scharrelen er lekker rond. 
Er worden plantjes en groenten gekweekt in de tuin en in de kas. Is men creatief 
dan kan men schilderen, handwerken en spullen maken voor de verkoop. 
Gezellig samen een spelletje doen of samen soep of jam maken kan ook. 
De begeleiders zijn  gekwalificeerd en toegerust om cliënten, met respect voor 
ieders eigenwaarde, te ondersteunen bij het realiseren van een zinvolle dagbe-
steding. Met activiteiten die activerend zijn maar ook rustmomenten kennen, is 
Dagbesteding op de boerderij geschikt voor een gevarieerde doelgroep.  
Nieuwe cliënten kunnen worden aangemeld via het Cliëntbureau: telefoon 0418 
680200 of  via e- mail: info@prezzent.nl. 
Uiteraard is het mogelijk om eerst een dag(deel) op proef te komen om te 
ervaren of de Kinderboerderij een passende Dagbestedingplek is.  
Dagbesteding kan worden afgenomen per dagdeel (ochtend of middag) tussen 
09.00 en 16.00 uur.  

 
 
ODENSEHUIS 
 

Het Odensehuis  is, sinds maart 2017,  een gastvrije plek voor zowel mensen met 
een beginnende dementie c.q.geheugenklachten en hun  familie als voor mantel-
zorgers. De bezoekers die daar al gebruik van maakten zijn er zeer positief over. 
Het was reeds geopend op de maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, maar 
vanaf eind september ook op de donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Naast  het samen gezellig  koffie en/of thee  drinken, worden ervaringen gedeeld 
en voelt men zich verbonden als lotgenoten. Er worden, in overleg met de 
deelnemers,  activiteiten georganiseerd. Er zijn genoeg plannen zoals ruimte 
maken  voor muziek, kunst en uitstapjes.  
Het Odensehuis bevindt zich aan de Ridderstraat 4. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Renee Lankwarden,  telefoon 06- 50593333. 

mailto:info@prezzent.nl
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WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 KERSTSHOW INTRATUIN DUIVEN 
 

Via onze gebruikelijke opstaproute rijden we naar Duiven. Van 10.15 tot 15.00 
uur verblijven we in ‘Intratuin Duiven’. Deze Kerstafdeling is steevast één van de 
grootste van Nederland. Er is teveel om op te noemen. U zult uw ogen uitkijken. 
Op YouTube kunt u filmpjes zien van wat er de afgelopen jaren zoal te zien was. 
Elk jaar zijn er weer veel nieuwe dingen.  
Bij aankomst ontvangt u 1 x koffie of thee met gebak. Daarna kunt u geheel naar 
eigen inzicht de diverse afdelingen bezoeken. 
U kunt zelf een lunch meenemen of daar iets kopen, zoals een broodje kroket. 
De verwachte thuiskomst in Culemborg is 16.00 uur. 
 

Aanmelden:  tot 19 november, via onderstaande invulstrook, 
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg,  
E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl.  

Kosten: € 17,- inclusief 1x koffie met gebak, entree  en buskosten  
Betaling:  graag ook vóór 19 november,  

 op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. 
 

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1. 08.30 : Garage Streef 
O 2. 08.35 : Betsy Perkweg/Roosje Vos 
O 3. 08.40 : Otto van Reesweg/Vianense Poort  
O 4. 08.45 : Lalainglaan/hoek Dreef  
O 5. 08.50 : Driestad (bij bushalte)  
O 6. 08.55 : Marskramer Chopinplein  
 

INVULSTROOK KERSTSHOW INTRATUIN DUIVEN 29 NOVEMBER 2017 

Naam  Tel.nr. Nr. opstap-
plaats 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:     

2:     

3:     

4:     

Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden 

 

mailto:yvonnebrouwers@hetnet.nl
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AGENDA  SSCC 
       NOVEMBER 2017 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Wo. 01 nov. 
 ‘Het geheim van de tafel’ gratis rondleiding in 
het museum, zie blz. 8  
Rijbewijskeuring, zie blz. 9 

14:00 
 
10:00 

Zo. 05 nov. 
Jazz in de Blusser in Beusichem 
Op stap met de Museumjas,   zie blz. 9 

14:30  
 

Ma. 06 nov. ‘Vive Piaf!’ Nadje Filzer in Fransche School 14:00 
 

Za. 11 nov. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Za. 11 nov. Repaircafé,  Beesdseweg 1C 
 

12:00-16:00 

Vr. 
 

17 nov. 
 

Culemborgs Sportgala, zie flyer 
  
 
 

 
 

Vr. 17 nov. Rijbewijskeuring, zie blz. 9 10:00 

Za. 18 nov. 80+ uitje met High tea, zie blz. 8  

Zo. 19 nov. ‘Elisabethdag’ in het Weeshuis, zie blz. 9  

Za. 25 nov. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Wo. 29 nov. Dagtocht  Intratuin Duiven, zie blz. 12  

DIS (=Digitale Inloop Senioren) computerhulp: vrije inloop 
Woensdagmiddag  van 14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek, Herenstraat 2 

Sluit aan bij de gratis rondleiding door het Elisabeth Weeshuis museum, elke 
zondag van 14.00 tot 15.00 uur. U hoeft alleen een kaartje voor het museum te 
kopen (Museumkaart en Vrienden gratis) – voor de rondleiding zijn er geen 
extra kosten. Vertrek om 14.00 bij de museumbalie. 

Elke dinsdagmiddag om 13.00 uur: gratis rondleiding Weeshuistuin 
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NIEUWE ACTIVITEIT: BRIDGEN EN ANDERE KAARTSPELEN 
 

- In de ‘Woonkamer van de Buurt’, locatie Kulenburg, de Raaf 2  
- Op de woensdagmiddag om 14.00 uur 
- Kosten: € 1,50 per keer, inclusief kopje thee of koffie 

(bewoners van Kulenburg gratis)  
- Alle senioren van harte welkom! 
 

 
                            AGENDA                                               BEATRIXSTRAAT 20          
                                         

NOVEMBER 2017 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Di. 07 nov. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19.00- 

Za. 11 nov. Dag van de Mantelzorg. High tea 14:00-16:00 

Di. 14 nov. Optreden Shanty-koor 19:00-21:00 

Ma. 20 nov. Optreden ’Wij durfe’ 19:30-21:00 

Za. 25 nov. Jonker schoenen 10:00-12:00 

Di. 28 nov. Bewonersbingo 19:00-21:00 

 
Elke maandag:     
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop van 09.30 tot 12.00 uur. 
Info:  Gerrie Voorhorst, tel. 0345 520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292. 
 

Elke woensdag:   
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop van 09.30 tot 11.30 uur. Geen kosten: zelf 
schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen. 
Contactpersoon: Marthie Reverda. 
 

DIS Computerhulp. Vrije inloop van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 uur. 
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE  
contactpersoon:  Teunie Verwolf,  tel. 0345 471000 
 
 
Maandag  
09:30 –10:30  Yoga 55+.  Docente Carin Pieters 
18:00 –19:00  Zumba. Docente Ximena Arias 
18:00 –23:00  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
19:30 –21:30  Line-dance. Docent Ruud 
 

Dinsdag  
13:30 –16:00  Sjoelen 
20.00 –22:00  Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft 
  Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag! 
Woensdag  
10:00 –11:00  Zumba. Docente Ximena Arias 
12:30 –17:30  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
   
Donderdag  
13:00 –17:00  Biljarten met biljartclub BonVie 
13:30 –16:00  Scrabble en/of andere spelletjes 
18:00 –23:00  Biljarten met biljartclub BonVie  
19:15 –21:30  Koersbal 
 

Vrijdag  
09.30 –11.30  Breiclub 
09:00 –09:45  BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute 
10:00 –12:00  Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen 
  Docente Inek Terstappen. Begeleiding om de week 
 
 
 
KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING  
Maandag t/m vrijdag   van 09:00 tot 12:00 
Zaterdag   van 10:00 tot 12:00 
Zondag   van 10:30 tot 12:00 
Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00 
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COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Secretariaat:  
Post:       
E-mail:    
K.v.K.: ..  
Bank:...   
Web: .. .  

 

Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg 
sscc.secretariaat@gmail.com 
64893847 
NL58 RABO 0308 6178 00 
 www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Mw. H. (Hennie) Smidt 

              henniesmidt@versatel.nl 
0345 515013 

Secretaris /  
penningmeester 

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen 
              sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

Algemeen lid Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Dhr. J. (Hans) Dirkse 
          dirksonidus@ziggo.nl  

0345 518935 

Algemeen lid Dhr. J. (Jan) Pieters  
jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

Algemeen lid Dhr. T. M. (Theo) Slagboom 
             theo.slagboom45@gmail.com 

06 48105752 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie De Kijker  Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 

redactie.dekijker@gmail.com 
0345 515001 

Distributie De Kijker  Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 

Rijbewijskeuring Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 

Dagreizen Mw. V. (Virginie) Vermeulen 
virginievermeulen@hotmail.com  

06 39142217 

‘Klaartjes’-reizen Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

0345 515001 

Belastinginvulservice Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden 
dewijngaard@hotmail.com 
 

0345 513955 

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons 
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC  

mailto:dirksonidus@ziggo.nl03456
mailto:dewijngaard@hotmail.com
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WUZIGINGEN DIE VOOR DE TEZER VAN BETANG ZUN

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 CulemboTg: sscc.secreta riaat@gma il.com

Mobiele mondzoÍg
vooÍ thuis of binnen

de instelling

Koopmansg ildeplein r8
4ro5 TX Culemborg

0345 473 609
inÍo@mond pluszorg.nl
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LAVÉ woninginrichting
IIIII,,::l III

Color gour life

Tapijt-vinyl-laminaat marmoleum-pvc

Gordijnen-vitrage-inbetween

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse duette

Zonnescherm-screen-rolluik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave-wonen.nl

Helmond 
;.iiJi:,

Voor Toyota gaat u naar

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www. auto h elm on d.nl

@
TOYOTA

VAN HET BESTUUR
Met de maand december voor de deur
beginnen we alweer een eind te breien
aan het jaar 20L7. Een maand waarin
we terugkijken.
Voor Senioren Collectief was h,et een
jaar van stabiliseren, bruggen slaan en

organiseren. We hebben onze plaats in
de Culemborgse samenleving weten te

versterken en hebben bruggen geslagen met verschillende organisaties om
samen te werken. We concluderen dat onze reisjes in trek zijn en dat ons

infoblad'De Kijker'aan populariteit wint en bij steeds meer adressen in de

brievenbus valt. Ook onze 'Vriendenkring' breidde zich uit en onze activiteiten
als'De Culemborgse Seniorendag' en 'Het Culemborgse Sportgala'bleken een

schot in de roos te zijn. Al met al een stimulans om het jaar 2018 met veel elan
in te gaan. Het jaar ook dat Culemborg 700 jaar bestaat en dit viert. ook hier zal

het Senioren Collectief van zich laten horen en zien. Naast aandacht en uitvoe-
ring van activiteiten iiï2018 wil het bestuur zich tevens beraden over het beha-
len van onze doelstellingen en wil daartoe aandachtsgebieden in kaart brengen
waar wij ons als se n ioren orga n isatie in de nabije toekomst op zullen focussen.

We gaan de maand december in. Een maand van reflectie en herinneringen. Een

maand waarin gezelligheid en vreugde hoogtij viert, maar waarin ook intense
eenzaamheid en verdriet gevoeld wordt. Verdriet om dierbaren die er niet meer
zijn. lk durf echter te zeggen, dat hoe groot het gemis soms ook is, hoe
bevredigend het kan zijn om mooie herinneringen uit het verleden op te halen
en daar troost uit te halen. Laten we met elkaar, om die ander denken. Een arm
leggen om hen die eenzaam zijn en er samen een goede, fijne, gezellige en

vreugdevolle decembermaand van ma ken.

Het bestuur van senioren Collectief Culemborg wenst u van harte toe dat u deze

maand ook vreugde zal beleven aan de kleine dingen, want met deze sleutel kun
je altijd en overal een beetje gelukkig zijn.
Wij wensen u goede decemberdagen toe.

Namens het bestuur van Senioren Collectief Culemborg
Hennie Smidt, voorzitter

tr 1 Uor.rrlJ uter-s
ï,,,.,,f reparatle

,.,, onderhoud§., verkoop
Samen lossen w'1j uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zlin wij er om het op te lossen.

U kunt altld zonder afspraak gewoon b.1 ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl info@f1-com uters.nl
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KARAKTERUITVAART ,*

SOCIAAL WUKTEAM

Met elkddr... voor elkoor! Dot is hoe het sociaol
wijkteom wil werken

Bij een sociaal wi.ikteam kunt u terecht met vragen, zorgen

en ideeèn. Over uzelf of over uw wijk. Het team bestaat uit
professionals uit het welzijnswerk en de zorg. zij luisteren naar

Samen kijken ze wat er mogelijk is.

Met welke vragen of ideeën kunt u bij het sociaalwijkteam terecht?
Eigenlijk kunnen alle vragen gesteld worden. Over zorg, werk, wonen, welzijn,
opvoeden en opgroeien. De leden van het sociaal wiikteam hebben samen een

brede kennis. Ze weten goed de weg in (ouderen)zorg, welzijn en het jeugdwerk.

Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bij uw vertrouwde personen en instanties
terecht.

Hoe werkt het team?
Het sociaal wijkteam luistert naar uw verhaal: wat is uw vraag of idee? ln een

gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Wie kan hier meedenken?

Misschien heeft u een signaal of een idee voor uw buurt. U bepaalt zelf wat uw
plan is, bijvoorbeeld samen met familie of andere betrokkenen, zodat de situatie
er beter van wordt. Als er professionele hu lp nodig is, wordt deze in gang gezet.

Wie vormen het sociaalwijkteam?
Een sociaal wijkteam bestaat uit mensen die werken bij verschillende welzijns-
en zorginstellingen, veel bekende gezichten in Culemborg. De teamleden bren-
gen hun eigen kennis en ervaring mee, bijvoorbeeld op het gebied van wi.jk-

verpleging, maatschappeli.jk werk, jeugdhulp, wijkgericht werken, ouderen of
Wmo. Alle Culemborgse organisaties werken samen om de hulp toegankelijk en

eenvoudig te maken. De sociale wijkteams vervullen een rol in de veranderingen
in de Wmo, jeugdhulp en rondom participatie.

Contoct Socidol wijkteom - locotie oost lpostcodes 4101 t/m 4103)

De Sdloomonder, Heimanslaan 2. lnloop op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Telefoon: OG 46985275. E-ma il: inÍo.oost@swtculem borg. n I

Contact Socidol wijkteam - locatie west (postcodes 4104 rlm 4107|
Bonyie, Ad miraalvlinderlaa n 2. lnloop op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Telefoon: OG 46985276. E-mail: info.west@ swtcu lem borg. nl

i: i: i": iii:i'. ,"i;i{ i"
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www.lqgers
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leannrlies Lof Peler llos
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Specialist in:

Bruidsbloemwerk

Wiinarran ge m enten

Gelegenheidsbloemwerl<

Everwijn stÍaat 21

01 CE Cutemborg " Centrum
Tel. oj45 - 512651

www. heyl<oop bloem isten. n I

P,dR'TYC ENTRI] NI

DE LA]YTAAN]V
Grote Kerkstraat 1 3

4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 5'1297983

Bru iloften
RecepÍies
Calering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(hij een reservering)

'rv\ïlv.partycentru rn delà n tlrà rn. nl

PSYCHOLOGEN VAN ZORGCENTRA DE BETUWE

Voelt u zich somber, angstig of maakt u zich zorgen over bijvoorbeeld uw ge

heugen? Kunt u een ingrijpende verandering in uw leven maar moeilijk aan? Of
maakt u zich zorgen over uw dementie? U staat er niet alleen voor. Onze

psychologen zijn gespecialiseerd in de psychische problemen die samenhangen
met het ouder worden. Zij herkennen uw problemen en hebben veel ervaring
met de beha ndeling daarvan.
U kunt bij de {GZ-)psychologen van Zorgcentra De Betuwe terecht voor een

diagnose en de behandeling van psychische klachten, zoals angst- en stem
mingsklachten, trauma en gecompliceerde rouwverwerking. Ook bij een ver
moeden van dementie of andere cognitieve problemen, zoals niet-aangeboren
hersenletsel en CVA (beroerte), kan de psycholoog u helpen met diagnostiel<,

behandeling en begeleiding. Daar l(an hij, in overleg met u, ook uw naaste
omgeving bij betrekken.

Voor wie, hoe en waar?
Onze psychologen zijfter voor volwassenen en ouderen met psychische klachten
of problemen met het geheugen. U heeft daarvoor een verwijzing van de
huisarts nodig. Uw zorgverzekeraar vergoedt de l(osten van psychologische be

handeling uit de basisverzekering. De kosten komen in eerste instantie ten laste
van uw eigen risico. U vindt onze psychologen in de gemeenten Buren, Culem-
borg, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Tiel.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op mei 'Zorgcentro De Betuwe'. De mede
werkers helpen u graag. U kunt gratis bellen met het Servicecentrum via

teleÍoon 0800 1133444 oÍ mailen naar info@stzdb.nl.

BETUWS SYMFONIE ORKESÏ:9 DECEMBER IN G ELDERLAN DFABRIEK

h Kom Beethoven, Siostakovitsj en Anne Bracl(man live meemaken! Anne

V Brackman (1995) voert met het Betuws Symfonie Orkest het 2e piano-

lí concert van Sjostakcvitsj uit. Ze is pianiste en fluitiste en op beide instru
(frJ rn"n,"n won ze diverse belangrijke muzielprijzen.

Y Aanvang 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar aan de deur of via de website:

A www.degelder la nd la b r iek. n l.

N.B.: De Gelderlandfabriel< heeft ook diverse Kerstarrangementen. Kijk hiervoor
ook op de website !
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l'gVelanX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.
' - -.,ï ; rysr.tnerapre

Onafhankelijke algemene fysiotheÍdpie.

Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGG ROEPEN en CU RSUSSEN:

. Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,

rek en kracht oefeningen.
. Zekerlang en ljzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

. ln Balans: samen met Tdi-Chi docent een valprevenlie

curSus voor sentoren.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wiggen: 06-18867283j evelien@evelanx.nl

Kijk op eens op mijn website: www.evelanx.nl

WUKCOACHES

De wijkcoaches van Elkwelzijn komen graag met u in
contactl Ze zijn geïnteresseerd in wat er speelt in uw
buurt of wijk. ln de leuke dingen, zoals plannen voor een

buurtbarbecue, maar ook in de dingen die niet soepel
lopen in de buurt. Als er bijvoorbeeld overlast is op een
pleintje, of als mensen zich onveilig voelen. De wijk-
coach kan buurtbewoners helpen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

U kunt een wijkcoach gerust benaderen als het met uzelf niet zo goed gaat, of als

u zich zorgen maakt om iemand die u kent. Sommige wijkcoaches zijn onderdeel
van het sociale wijkteam waaT meer hulp en zorg voor handen is. Wilt u nieuwe

mensen leren kennen: de wi.jkcoach wijst u de weg naar leuke activiteiten in de

buurt. Wilt u zich inzetten voor de buurt, ook dan kan de wijkcoach u verder
helpen met uw eigen initiatief of samen met u op zoek gaan naar leuk
vrijwilligerswerk.
Er zijn ook wijkcoaches die speciaal aandacht hebben voor de jongeren. Zij

werken veel samen met de jeugdwerker in de wijk. ln beide wijken {zie hier-
onder) is een jongerenruimte waarjongeren bij elkaar kunnen komen.

Culemborg is voor wijkgericht werken opgedeeld in 2 delen, de spoorlijn is de

scheidingslijn tussen de twee gebieden:

Wijkcoaches Culemborg Oost:
Mathijs Zwinkels, Wessel Briggen, lneke Smit, Jolanda Slobbe, Bianca Tofohr en

Rukize Kesmer

Wijkcoaches Culemborg West:
Lucia van Dam, Alice Versluis, Ahmed Ben Saddik en Saida Boukayoua

GROEIENDE BEANGSTELLING VOOR ONS INFOBLAD: 'DE KUKER'

De interesse voor 'De KIIKER'

groeit. Dat is fantastisch! Maar
het houdt wel in dat de loop
Toutes voor de huidige bezorgers
te groot worden. Daarom vragen
we nieuwe mensen er bi.l om ons te helpen bij het bezorgen. Heeft u enige tijd
over en wilt u tevens uw spieren laten werken? Wilt u ons team komen

versterken? Wij zijn blij met uw telefoontje aan Ton Scholtens: 0345 753039.
Bij voorbaat onze hartelijke dankl!

b," -"",, .ïgïi",rïlyï;.ï"Ë:. .. ,",.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuik - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen

Eethomer5toelen - woonprogrommot - Verlichting _ Vloerhleden
Schilderijen - Sierhustent - Decorotie

Anthonie von Diemenrtroqt 344
4lo4 AE Culemborg

tel: 0345-54981o
www.hubuswonen.nl
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VERHUIZEN

SELF STORAGE

OPSLAG

r0345 5132r6 E pod@vamrcÍkctrhq n

K/tuASSHOP
CUTEMBORG

Morkt y'O - 41O1BZ - Culembo.g
TeleÍoon: O3l5 - 51ó963

Hollondse en buitenlondse koos
Noien en Zuidvruchten

Solodes en Pote.s
Wiin en Relotiegeschenken

B:,-E;EÀfIi:elË

UIT HET TEVEN GEGREPEN ...!

Een rubriek over dagelijkse leuke, moor ook minder leuke zoken

.la, ik weet dat ik grijs ben. lk weet dat ik er niet meer zo'piep'
uitzie. lk weet dat ik al lang boven de 65 ben, maar in mijn
gedachten ben ik maar net de 40 gepasseerd. Helaas blijkt dat
de bultenwereld er anders over denkt. Ik ben op leeftijd en dat is

blijkbaar duidelijk te zien. Vorige week was ik in de supermarkt,
daar hebben ze een broodsnijmach ine die je zelf mag bedienen.

lk keek er belangstellend naar. Er staat een l<ind achter me en

zegl: "Zal il< u even helpen met het brood snijden". "Nee hoor, het lukt me wel",
zeg ik. De volgende dag ga ik een dagje uit. ln een restaurant vraag ik: "Waar is

het toilet?" "Dat is boven mevrouw, de trap op. Lukt u dit?" lk zeg alleen maar:
"Dank u, het zal me zeker lukken."
Ten slotte bij het bezoek aan het museum: hier kon je zelf een digitale foto
maken van een beroemd schilderij. Daar vroegen twee jonge mensen: "Zullen we
u even helpen?" Ook hier gaf ik weer aan: "Dank u wel, het lukt me wel." lk was

weeT even terug in de tijd toen ik jong was. De eerste keer dat men mij in een

winkel vroeg. "Kan ik u helpen mevrouw?" lk werd voor het eerst aangesproken

met'Mevrouw'. lk besefte dat mijn jeugd voorbij was. lk was beland in het land

der volwassenen. Nu men mij aanbood te helpen omdat men dacht dat ik het
niet meer kon, realiseerde ik me dat ik tot de generatie 'ouderen' ben gaan

horen. Het was even slikken, maar ja we kunnen er niet omheen, we worden
ell<e dag ouder en daar veranderen we niets aan. lk moet overigens niet zeuren,

maar blij zijn dat jongeren zich bewust zijn dat hulp aan ouderen soms nodig en

soms zelfs noodzakelijk is. lk moet blij zijn dat ik de hulp nog niet nodig heb,

maar als dit wel zo zou zijn, weet ik nu dat er op onverwachte momenten
assistentie zal opduiken, omdat er veel jonge mensen bereid zijn om de ouder
wordende medemens even hulp te verlenen. Een wetenschap die hoopvol is

voor de na bije toekomst.
HS

Liefde voor nu, voor straks, voor moTgen

Liefde om voor elkaar te zorgen

Liefde om te nemen om te geven

Liefde voor alle dagen van het leven
Zonder liefde, wordt het rondom ons kil

Zonder liefde, staat het leven stil

U
1O% KORTING

op vertoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen )
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.EIANDS
body fashion

Markt 5l Culcmborg Tc|.0345 - 512174
www.elarrds.nl

GEZOND EN VEILIG ZETFSTANDIG BLIJVEN

De gemeente Culemborg en'Sportbalans' bieden bijeenkomsten aan:'Gezond
en veilig zellslandig blijven'voor senioren.
Als start (begonnen op 4 november jl.) zijn de eerste 23 l(eren gratis en daarna

kosten de wekelijkse bijeenkomsten € 17,50 per maand.

De bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van uitleg en oefeningen op basis

van'Zicht op Evenwicht'. Wijkverpleegku ndigen van het sociaal wijkteam verzor-
gen de bijeenkomsten in samenwerking met'Sportbalans'

Waar: 'Salaamander', Heimanslaan 2 in Culemborg

Wanneer: maandagmiddag 14.00 uur ( bijeenkomsten van 1uur, en soms 2

uren)

SORESDIENST

De Soresdienst biedt ondersteuning aan Neder

landers die door pech, onrecht of juridische proble-

men maatschappelijkin een uitzichtloze situatie zijn

beland. De Soresdienst begeleidt deze mensen koste

loos en helpt hen de regie weer in eigen handen te
nemen.
Heeft u ook hulp nodig of kent u iemand die geholpen wil worden door de

Soresdienst? U kunt terecht op het telefonisch spreekuur op telefoonnummer
o35 67755L1, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur,

TOPVOORSTELLING

Maandag 11 december: FILM 'LOVING'
Het waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en

Mildred Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat

Virginia die verliefd op elkaar werden en in 1958 trouwden.

Maandag 08 janua ri:'Hollands Glorie'
Flairck-gitarist Hans Visser en accordeonistgigant lrena Filippova duiken in de

geschiedenis van de Lage Landen en gaan op zoek naar de verhalen achter de

beroemde schilderijen. Een reis langs de schatten van de Hollandse en Vlaamse

schilderkunst met beelden en muziek.

DE KUKER DECEMBER 20lTIANUARI 2018

dienst-dJ

STADSUURWERKMAKERU ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT

Het adres voor uw:t,:
o Moderne en antieke klokken.

'a .l :

o Horloges

o Reparatie van klokken en horloges.

o Horlogebanden van Morellato

o Horloges van: Bruno Söhnle, Junghans,

Mondaine en Pellikaan Timing

Een nieuwe batterii voor uw horloge - altiid - voor slechts € 5,-

ffifi
ffi
ffi

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. 06-5177 76 50 www.zoalshetklo§ethuistikt.com

W
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Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4'104 AE Culemborg

T. 0345 - 51 04 25

www.vandriel-schildersbedriif.nl

info@vandriel-schildersbedriif.nl

@CITY

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan gÍaag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborq
Íe.0145 52l3 3l

www.mode-citv.nl
,*-*.a"t.ra 14+-",1""q.

RONDLEIDING STADHUIS CULEMBORG

ledere eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot
ongeveer 15.00 uur kunt u deelnemen aan de gratis rond
leiding door het prachtige oude Stadhuis van Culemborg.
Dit historische gebouw herbergt mooie verhalen. Twee
enthousiaste gidsen van het Toeíistisch lnformatie Punt
Culemborg staan klaar om u een kijkje te laten nemen in

o. a.:

de Centrale Hal/de Waag waar het monumentale karakter van het Stadhuis
goed naar voren komt
de Stadskelder, die van 1543 tot 1760 gebruikt werd als vleeshal
de Stadszaal waar oud en nieuw bij elkaar komen

de Burgerzaal waar vroeger recht werd gesproken en nu in gebruik is als

trouwzaa I

de Schepenkamer met zijn rijk geornamenteerde schoorsteenmantel
de Polderkamer, de Gemenela ndskamer en de Koffiekamer
de bovenste verdieping van dit monumentale Stadhuis. De Schutterszaal,
was oorspronkelijk bedoeld voor de beraadslagingen van de schepenen.

U kunt zich melden aan de balie van het Toeristisch lnformatie Punt Culemborg
in het stadhuis aan de oude Vismarkt 4.

VAN HET ELISABETH WEESHUIS MUSEUM
Op alle zondogmiddagen von 74.00 tot 75.00 uur
Gratis rondleidin g door het museum.
Vertrek om 14.00 uur bij de museumbalie. U hoeft al-

BÍiiàboth leen een kaarije voor het museum te kopen (met mu-
wèeshrrlE seumkaart en 'vrienden' gratisJ. Voor de rondleiding

zijn geen extra koste n.

Op de eerste woensdagmiddagen van de maand
Het museum organiseert voor bezoekers met speciale belangstelling voor
de tentoonstelling'Het geheim van de tafel' elke eerste woensdag van de

maand om l-4.00 uur een gratis rondleíding. Aanmelden is niet nodig. U

betaalt alleen de museumentree (met museumkaart, en'vrienden' gratis).

De rondleidingen worden verzorgd door Margot Leerink of Nicole Spaans,

beiden nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling.

NenC íii,'Iai:ii x' eisonyl
Chinese beweglngskunst voor iedereen I

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

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valÈreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkoml

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf!

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl
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Leden van ANBq PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 1 0,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 1 1 :00 tot 14:00 u

) Alle kennis en ervaring
in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
wwwgrauwelmantweewielers.nl

Tel. 0345- 531572

Í-rrrrr*o"
-700
OOK SENIOREN COLLECTIEF PRESENTEERT ZICH !

lnmiddels is de promotie campagne rondom Culemborg 700 gestart. Wij kunnen

u melden dat ook Senioren Collectief acte de presénce gaat geven en wel op 14

april en 2l april 2018.

De Werkgroep 'Zorg en Welzijn' (ondersteund door ElkWelzijn) heeft in haar

programma staan, dat er elke maand een activiteit zal plaats vinden in een wijk
in Culemborg. Culemborg is hiervoor in 10 wijken opgedeeld. De daar zittende

of opererende organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn zullen in hun wijk
een buurtfeest of eéff andere activiteit, gelieerd aan zorg en Welzijn, organi-

seren. De organisaties die de'wijk het Centrum/binnenstad' kregen toebedeeld,
hebben gemeend geen buurtfeest maar er een andere invulling te geven.

Omdat in de maand april het weer nog zeer wisselvallig kan zijn en het in de

binnenstad het moeilijk is om een buurtfeest voor alleen de culemborgers te

organiseren, wordt er gezocht naar een combinatie van'binnen en buiten'.

Het organiserend comité, bestaande uit zorgcentrum Kulenburg, Pieterplaatsie,

Thomashuis en Senioren collectief, zijn nu druk doende om op de eigen locatie
informatie, gecombineerd met andere activiteiten, op te zetten. Het Senioren

Collectief heeft geen eigen locatie, daarom is hiervoor met de Fransche School

overleg om daar het één en ander te presenteren. We kunnen u nu al verklap-
pen dat het een'echte belevingstocht zal worden door het land van Zorg en

Welzijn'. Wij houden u via De Kijker op de hoogte.

Op 21 april staat er op het programma van Culemborg 700 sportactiviteiten
vanaf de Varkensmarkt tot aan de haven. ook hier zal Senioren collectief zijn

steentje aan bijdragen. Wij zijn in gesprek met het Comité Sport om de presen-

tatie, die op 17 november 2017 tijdens het Sportgala is gegeven, ook te presen-

teren tijdens deze dag op 21 april. Ook hiervan zal u te zijner tijd via De Ki.iker en

onze website worden geïnformeerd.
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Het team van uw Bakker Bart in (ulemboÍg staat alt'rjd voor u klaar

HIB-HOPPERS: DE SPORTVERENIGING VOOR {EX) HARTPATIENT

Voor wie:
voor (ex) hartpatiënten die hun verhaal kwijt willen en het leuk en gezellig

vinden om regelmatig samen te sporten. Wij zijn aangesloten bij 'Hart en

Vaatgroep'en sporten onder begeleiding van fysiothe ra pe uten met een H.i.b.

licentie. Sporten doen we met het'H.i.b. calamiteitenplan'. Het betekent dat bij

aanvang van de sportavond het'calamiteitenbord'goed zichtbaar in de sportzaal

opgehangen is. Hierop wordt aangegeven wie welke taak moet vervullen bij

ca lamiteiten.

Wat:
Sport en spel in de sportzaalvan schoolgemeenschap'Lek en Linge'.

20 minuten warming-up, rek- en strekoefeningen, daarna spel o.a. basketbal,

volleybal, badminton, tafeltennis, voetbal oÍ korfbal. Na afloop koffie drinken in

de kleedkamer. Mogelijkheid om deel te nemen aan (volleyba l)toernooien. Bent

u geïnteresseerd of wilt u informatie? Neem dan contact op met ons secre

tariaat, onder't kopje'Hib-hoppers contact'.

Waar en wanneer: ''
in de openbare schoolgemeenschap Lek en Linge, Multatulilaan 6, Culemborg op

de woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. N.B.: Seen sportavonden in de va-

kantiemaanden juli en augustus en tijdens de kerstvakantie, maar in de zomer-

maanden enkele woensdagavonden fietstochten.

sportleiding:
Thijs Uittenbogert, Patty Janssen, Nick van den Heuvel, Peter van Doormalen

lnformatie
www. ha rtenvaatgroep.nl (voorheen'Hart in beweging')
Postadres: Multatulilaan 6,4103 NM Culemborg

Secretariaat: Ellen Bruine-va n Dillen,

telefoon 0345 517942.
De sportleiders zijn in het bezit van

een H.l.b. licentie en hebben, met een

aantal leden, een reanimatie / AED diploma.
De vereniging is in het bezit van een AED

(Automatische Externe Defibrillator). De AED is steeds aanwezig.

ffiffisE



De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot dcur binnen Culemborg
en naar ziel<enhuizen in de orngeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

In Barljes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goe de staat!
Elke maand worden bij 'BartApart' onder ccn
speciaal thema bijzondere artikelen aangebodcn
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een e maken in

aan de Meerlaan in Bardes kringloopcentrurl een koffiecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
kornen'drinkcn. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de
bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligcrs van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

ZoekÍ u een zinvolle vrij etijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en menscn met een
beperking. Ze doen hun werk graag en met plezier. U bent welkom!

&
onze koffiecorner.

gfl.I

doelen'. zoals Rode Kruis en Zonnebloem.

RIJBEWUSKEURING 75+ lnformotie: Ton scholtens, teleÍoon 0i45 753039

DATA RUBEWUSKEU RINGEN: op de vrildagen 08 en 22 december 2017, t2 en

26 januari , 09 en 23 februari en 09 en 23 maart 2018.

LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 1.0.

Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.

AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een aÍspraak te maken met de

keuringsarts, via Medipartners, telefoon 071-5728434. De keuringskosteh voor

het BE-riibewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en

leden van een ouderenbond (ANBo, KBo, PCoB) en € 25,00 voor niet-leden. Die

voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betolen aan de orts.)
c EZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheids-

verkla ring-formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor

€ 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis

verkrijgen.
MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:

1. een flesje met uw eigen urine,

2. een lijst met de rnedicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis

uw eigen a potheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw riibewiis,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.

af te halen bij

WU FETICITEREN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND MET HET KEURMERK

ln de Culemborgse Courant van 25 oktober lazen wij dat het ziekenhuis Rivie-

renland het Keurmerk 'Seniorvríendelíjk'heeft gekregen van KBO-PCOB, want ze

zijn een'mensen ziekenhuis' aldus het rapport.
Wij feliciteren het ziekenhuis hiermee, maar meer nog onze doelgroep: de

oudere patiënt. Als er sprake is van een opname of behandeling, wordt er

rekening gehouden met wat voor hem of haar belangrijk kan zijn. Het ziekenhuis

zorgt ervoor dat bij ontslag uit het ziekenhuis de thuiszorg goed geregeld wordt
en heeft aandacht voor specifieke zorgproblemen. Tevens zijn de stoelen en

bedden geschikt voor ouderen. Dit zijn enkele van de vele aspecten waarop het
ziekenhuis is beoordeeld. Wij feliciteren met name ook de medewerkers en het

verplegend personeel. zij verdienen de grootste pluim. Want zonder hen is ook
'het ziekenhuis' niet seniorvriendelijk.

DE KIIKER DECEMBER 2017,ANUARI 2018 ffi
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WOORDZOEKER

K A L K o E K E o B G T D

E D H N E G A D T s E E F E

S N o E T A B T E Z C H T

s A E H E A o B E R G F U

T A A A R T L P B N U L S

N M E o S L S T E E S

U R E N E IJ E E ï L

G

T

ï E U G D L R K E B H D

S T E H N J K N o o P

R N E K o B N E E T S U L

o N E D E L S S S N D o
D S S T S o P L C T R D N

R E D N tr a H o S E U E

N E M E N R o o T T N R I

o AVONDJE

c BEIGNEI

o BOEK

o DIVAN

o FEESIDAGEN

o GANS

o GEZELLIGH EID

o GLEU F

o GOïSPE

o GOUD

o HAVER

o HEERLI.IK

o HOEVE

o H ULST

o KALKOEN

o KNOOP

o NADORST

o OBER

o OLIEBOL

o PIEK

o POST

o PU NCH

o RU DOLPH

o RENDIER

o SILVESTER

o SLEDE

o SLOT

o SNEEUW

o SNOEï
o SPRIET

o STEEN BOK

ó STUNÍ
o TEBEL

o VISITE

o VOORNEMEN

o VORST

o VRAAG

o WINTERMAAND

o ZICHT

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle

richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.

De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een uitroep.

Oplossi ng nove mbernummer:
DAAR KOMT EEN SCHIP MET ZURE APPËLS.



Meer aan 22
Culemborg

0345 515 227
www.e kwelzijn. n I

info@elkwelzijn.nl

DECEMBER 2017 / JANUARI 2018

DATUM ACTIVITEIT

la. 02 dec. Rondleiding in het Oude Stadhuis, zíe blz.08

Nicolaas-cantate, koren/strijkers o.l.v. Hein

7o. 03 dec. Franssen/Bas Kuijlenburg in Grote Barbarakerk;

Storytelling in Theater aan de Slag, Herenstraat

Wo. 06 dec. Rondleiding Museum, zíe blz.08

Vr. 08 dec. Rijbewijskeunng, zíe blz. 11

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

/a. 09 dec. Repaircafé, Beesdseweg lC
Betuws §ymfonie orkest in de Gelderlandfabriek

,ad. I1 dec. Film 'LovinS in Fransche School, tie blz. 07

Vr. 16 dec. Kerstuitvoering KEC in de grote Barbarakerk

TIJDSÍIP

14:00-15:OO

16:OO

16:00

14:00-15:00

10:00

10:00
12:00-16:00
20:00

14:OO

19:30-20:30

. Kerstmarkt in binnenstad 12:00 18:00lo. 1/ dec.- "-" ln grote Barbarakerk: Cantatevesper van J.S. Bach 19:00

met medewerking van Concerto da Fusignano

Vr. 12 jan. Rijbewijskeuring, zíe blz. 11

Vr. 22 dec. Rijbewijskeuring, zie blz.11 10:00

Za. 23 dec. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00

Zu.:. 06lan: Ro:'dleldlnc 
in 

het oude s,tadhuis, zle blz 08 1a,00 1s,00

Ma. 08 jan. 'Hollands Glorie' in Fransche School, zíe blz. 07 14:00

10:00

Za. 13 jan. Repaircafe, Beesdseweg lC 12:00-16:00

Vr. 26.ian. Rijbewijskeunng, zíe blz. 11 10:00

wru --w



www.visscher.nl
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AGENDA iEATRIXSTRAAT 20

DECEMBER 2017 JANUARI 2018

19 dec. Wijkbingo. Op het Plein. Boekjes vanaf € 10,00 19:00-21:00

Kerstoptreden 'De vrolijke Noot'
zu (]ec.

Op het Plein, gratis

11 À^- làzzy optreden van'Jacqlin Peters'
het Plein, gratis

olieböllen bineo. op het Plein,
28 dec 

€ 2,50 / € 3,5ö met/zondeÍ Betuwepas

29 dec. Beautyochtend. op het Plein, kosten € 2,50
I

30 dec. Radio Nostalgia. Op het Plein, gratis

14:30- 16:00

14:30-16:00

14:O0-16:00Do-

De activiteiten van de maand januari 2018 waren op het moment van het
klaarmaken van deze 'De Kijker'nog niet bekend.
Let op de affiches van de maanden december 2017 en januari 2018!

Elke maandag:
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09.30 tot 12.00 uur

lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of Ria Spronk, tel. 513292
Elke woensdag:
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09.30 tot 11.30 uur. Geen kosten: zelf

schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contactpersoon: Marthie Reverda

- DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00
- Klassiek uurtje. Vrije inloop 10:30-11:30
Elke woensdagmiddag in de bibliotheek (Herenstraat 29)

DIS computerhulp van 14.30 tot 16.30 uur. Vrije inloop

7a.

10:00-12:00

14:00-16:00

ACTIVITEIT TIJDSTIP



PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

contoctpersoon: Teunie verwolÍ, tel. 0345 471000

Maandag
09:30 -10:30
18:00 -19:00
18:00 -23:00
19:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
2O.OO -22:OO

Woensdag
10:00 -11:00
12:30 -17:30

Donderdag
13:00 -17:00
13:30 -16:00
18:00 -23:00
1,9:15 -21,:30

Vrijdag
09.30 -11.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

Yoga 55+. Docente Cafln Preters

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ru ud

Sjoe le n

Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren magl

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Biljarten met biljartclu b Bonvie
Scra bble en/of andere spelletjes
Bilja rten met biljartclub BonVie

Koersbal

Breiclu b

BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Sch ilder/Tekenclu b. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING.
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00
Zaterdag van 10:00 tot 12:00
Zondag van 10:30 tot 12:00

Tiidens deze koffie-inloop een kopie thee / koffie voor € 0,75 / € 1,00

DE KUKER DECEMBER 2017IJANUARI 2018 ffi DE KUKER DECEMBER 2017lIANUARI 2018

COLOTON

(,('cretariaat:

l)ost:

I rna il:

l(.v. K.:

ll.r n k:

Wcb:

Voorzitter

!ccretaris /
l)(.n ningmeester
Alllemeen Iid

Alliemeen lid

Al[emeen lid

Alllemeen lid

rt(,dactie De Ki.iker

l) stributie De Kijker

liitbewijskeuring

l)agreizen

'l(laa rtjes'-reizen

uelastinginvulservice

0345 515013

0345 514879

0345 753039
06 49715550

0345 51893s

0345 520664

06 48L05752

0345 515001

0345 753039

0345 753039

06 39L422L7

0345 515001

0345 5139ss

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CUTEMBORG

Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg

sscc.secretariaat@gmail.com
64893847
NL58 RABO 0308 6178 00

www.seniorencollectiefculemborg.nl

BESTUUR

Mw. H. (Hen nie) Smidt
henniesmidt@versatel.nl

Dhr. T.A.J. (Theo) Hend riksen
sscc.secretariaat@gmail.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholtens@tele2. n I

Dhr. .J. (Ha ns) Dirkse

dirksonid us@ziggo.n I

Dhr. J. (Jan) Pieters
'' jan. pieters@casema. n I

Dhr. T. M. (Theo) Slagboom
theo.slagboom45@gmail.com

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. {Riet) van Hazendonk
redactie.dekiiker@gmail.com

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h.scholte n s @te le2. n I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a. h. scholte ns @ te le 2. n l

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeu len @ hotmail.com

Mw. M.F.c. (Riet) van Hazendonk
mfcvh a ze ndon k @ z iggo. n I

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaa rd @ hotmail.com

l)e Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons

wilt steunen met een (kleine) bi.jdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6L78 00 t.n.v. SSCC



ROLWEG 2í CULEMBORG Tel.0345 - 517400

Deelbaar bedset l\,,leran

180 x 200

ind.2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Heelveel(relàx) Íauteuils in leer en stoí Heel bankst€ll€n in leer en stoÍ

MEU BELHAN oet,,% r ad aa|',
fr
l

]L
!l
ti

Elektrische boxspring Lion in meeÍdère maten leveÍbaar
en in 5 verschillendè stoffen
Opsleling: 180 x 200 (m 2 x elektrische box, anti-slp
2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splttopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,- NU € 1650,-
ook als vaÍe box leverbaar

van € 12e0, NU € 1050,-

t'

i
6000M'?

WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

GROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandàg 13 30 - 17.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - 17.30 vrljdag 10.00 21.00 zaleÍdag 10.00- 17.00uur

U vindt ons ook op WWW.BRADAAL.NL


