
Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Februari 2018



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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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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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid
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HET CULEMBORGS SPORTGALA van 17 november 2017  
 

 
Zowel de organisatoren als de gasten hebben genoten van ‘Het Culemborgs 
Sportgala’. Op een gewone vrijdagmiddag mochten wij 260 gasten in het Event 
Center verwelkomen. Gasten die ons na afloop complimenteerden met de 
gezellige middag, de goede organisatie en het lekkere eten. Het was een middag 
waar de historie en faam van de Culemborgse sporters hoogtij vierden. Max Smidt 
maakte een prachtige presentatie. Eerst was door hem enorm veel speurwerk 
verricht naar de historie van de sportverenigingen en de kampioenen. 
Onze speciale dank gaat uit naar de aanwezige kampioenen met hun introducés en 
wethouder de heer Faoud Sidali. Maar wij willen vooral niet de heer Wout 
Cobussen van het Event Center vergeten voor het beschikbaar stellen van zijn 
prachtige sfeervolle ruimte, Frans Waroux voor de presentatie en Marjolein Salari 
voor de interviews. We moeten ook niet de fantastische demonstraties vergeten 
van Xandra van der Put, de dames van de balletschool Havendijk en ‘Senioren in 
beweging’. We willen tevens onze sponsors en certificaatkopers danken, want 
zonder hen hadden wij het niet kunnen doen Senioren Collectief kent namelijk 
geen leden en heeft dus zelf geen structurele inkomsten.  
Wij kijken met veel genoegen op dit sportgala terug en genieten nog na van de 
reacties van de gasten en de trotse gezichten van de kampioenen. Reacties en 
foto’s op onze website:  
http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/Evenementen/Culemborgs-Sportgala/ 

 
Het organiserend comité: 

 Theo Hendriksen, Theo Slagboom, Max en Hennie Smidt 
 



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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 
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VWS EN ZORGPARTIJEN TEGEN REGELDRUK WIJKVERPLEEGKUNDIGEN 
Van de Rijksoverheid 21-11-2017 

Minister De Jonge (VWS) en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, 
zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders hebben op 21 november 
2017 afspraken gemaakt om de registratielast in de wijkverpleging terug te 
dringen. Een dag na de actie van V&VN onder de noemer van ‘Meer zorg, minder 
papier’ hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden 
aangepakt in een actieplan. Caroline Smeets, initiatiefneemster van de actiedag, 
liet tijdens de bijeenkomst weten dat deze dag veel reacties heeft opgeleverd.  
Veel klachten waren er over het dubbel invullen van papieren en online formu-
lieren en het registreren van handelingen per 5 minuten. Een ander veelgehoord 
bezwaar is het gemis aan vertrouwen in de kundigheid van de wijkverpleegkun-
digen. 
Alle partijen zijn het er over eens dat veel administratieve verplichtingen met 
goede bedoelingen zijn ontstaan om de kwaliteit van de zorg te verhogen en 
financieel te verantwoorden. In de praktijk blijkt de administratie echter zijn doel 
voorbij te schieten. Daarom is afgesproken dat partijen in de zorg op korte termijn 
voorstellen maken voor onder andere de volgende punten: 
- Het stoppen van het registreren van handelingen per 5 minuten. 
- Is er voor elke wijziging in het zorgplan een handtekening nodig? 
- Kan de aanvraag van machtigingen en verwijzingen simpeler? 
- Is er ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij de zorginkoop? 
- Het vereenvoudigen van de zorginkoop. 
- Richtlijnen moeten weer richtlijnen worden.  
- Hoe voorkom je doorslaan in de verantwoording? 
- Het voorkomen van dubbele registraties door digitalisering. 
- Minder registraties in het kader van de accountants-controle. 
- Het zorgen voor eenduidige taal voor een eenvoudige overdracht. 
Kunnen we een maximum norm stellen voor de administratielast per week? 
In het voorjaar van 2018 moeten deze punten in een plan voor de sector wijk-
verpleging zijn uitgewerkt en daarna in de praktijk worden doorgevoerd waardoor 
wijkverplegers op korte termijn minder regeldruk ervaren.  
 
 
 
 
 
 



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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl



DE KIJKER FEBRUARI 2018 9 

 
KABINET VERLAAGT EIGEN BIJDRAGEN VOOR LANGDURIGE ZORG 
Nieuwsbericht Rijksoverheid van 17-11-2017  
 
Verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg gaan de komende jaren 
omlaag. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Minister De Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Bruins voor Medische Zorg 
sturen een brief hierover aan de Tweede Kamer. 
 
Mensen die langer zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen vaak te maken 
met verschillende zorgwetten. Daardoor betalen ze verschillende eigen bijdragen. 
De zorgkosten lopen daardoor op, vooral voor mensen die geen aanspraak kunnen 
maken op zorgtoeslag of gemeentelijke regelingen. Het kabinet gaat deze 
zogeheten stapeling van zorgkosten de komende jaren beperken.  
De eerste maatregel gaat al in per 1 januari 2018. De maatregel ontziet mensen 
die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis, of zelf in een verpleeghuis 
verblijven terwijl hun partner thuis woont. Het percentage van hun inkomen dat 
meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 
10%. Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral 
mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand. 
De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg wordt 
gehalveerd van 8 naar 4% van het vermogen. Deze maatregel wordt in 2019 van 
kracht. 
Het ministerie van VWS gaat met gemeenten overleggen over een eenvoudig en 
transparant abonnementstarief van € 17,50 per vier weken, voor huishoudens die 
gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente.  
Bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van € 250,-  per 
jaar, gekoppeld aan de herberekening van het geneesmiddelenvergoedings-
systeem. 
Eerder is al besloten om het eigen risico te 
bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze 
bevriezing voort tot en met 2021. Met 
deze maatregelen blijft de zorg en 
ondersteuning betaalbaar voor mensen 
die te maken hebben met verschillende 
soorten van eigen bijdragen in de 
zorgwetten.  
 
 



Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN
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GEBROKEN HART SYNDROOM  

Eén jaar na het ontstaan van een gebroken hart syndroom zijn er littekens op het 
hart van de patiënt te zien. Dit vertelde cardioloog Ivo van der Bilt – expert op dit 
gebied – op 20 november op radiozender BNR. Het betreft nieuwe onderzoeks-
resultaten die zijn verschenen in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift 
‘Circulation’. Het gebroken hart syndroom blijft een tot de verbeelding sprekend 
onderwerp. Voor onderzoekers is het syndroom heel interessant. "Bij een 
gebroken hart knijpt de onderkant van het hart niet of nauwelijks samen", vertelt 
Ivo. Dat is niet normaal. Het hart krijgt dan de vorm van een Tako-tsubo 
(inktvispot). De oorzaak kan liefdesverdriet, het plotseling overlijden van een 
dierbare of plotselinge, heftige pijn zijn, maar ook het winnen van een loterij kan 
acute heftige emotionele stress geven. Wij denken nu dat het hart bij het 
gebrokenhartsyndroom in korte tijd een overdosis van het stresshormoon 
adrenaline krijgt vanuit de hersenen. Daarop reageert het hart met een acute 
steriele ontstekingsreactie. De patiënt heeft dan dezelfde symptomen als bij een 
normale hartaanval. 
Het herkennen van een gebroken hart is niet altijd makkelijk. Signalen haal je uit 
het verhaal van de patiënt. Nieuw onderzoek in Amerika, met verfijnde 
apparatuur, wijst uit dat een jaar na het ontstaan van een gebroken hart bij 
patiënten littekens op het hart zichtbaar zijn. Dat zijn nieuwe bevindingen. Maar er 
is nog veel meer onderzoek nodig om het syndroom beter te kunnen 
diagnosticeren en behandelen. 
 
 
OPVOLGER GEZOCHT 
 
Sinds uitgave 5 van ‘De Kijker’ in 2013 heb ik me bezig gehouden met de lay-out 
van  het blad. Eerst onder de vlag van de ANBO, daarna voor SSCC.  
Ik heb besloten daar in mei 2018 mee te stoppen, dan heb ik vijf jaar vol gemaakt 
en vind ik het tijd worden mijn aandacht te richten op andere  bezigheden. Er 
ontstaat dus een vacature voor deze taak. Wat wordt daarvoor gevraagd? 
- Goed kunnen omgaan met het programma Microsoft Word. 
- Inzicht hebben in en beheren van  de opmaak. 
- Tijd hebben om er ongeveer drie dagdelen per maand aan te besteden. 
- Meedenken in het vergaren van voor senioren  relevante artikelen. 
- Participeren in het redactieoverleg. 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter, Hennie Smidt: 
telefoon 0345 515013, E-mailadres: henniesmidt@versatel.nl 

Gerda Keizer 



Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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TEAM VAN DE BUURT IN CULEMBORG EN TIEL 

U kent het vast wel: u heeft een huishoudelijk klusje te doen, maar kunt daarbij 
wel wat hulp gebruiken. Of u wilt er eens op uit voor een wandeling, maar heeft 
begeleiding en een helpende hand nodig. Voor al dit soort hulpvragen, onder-
steuning en/of begeleiding kunt u vanaf 14 november 2016 bij het wijkleerbedrijf 
Team van de Buurt terecht. 
Het Team van de Buurt biedt (wijkgerichte) hulp en ondersteuning die aanvullend 
is op de reguliere, geïndiceerde zorg. De uitvoering wordt vormgegeven door 
stagiaires die worden begeleid door professionele en gediplomeerde 
medewerkers. Team van de Buurt is een samenwerkings-project van Zorgcentra 
De Betuwe en ROC Rivor. In het wijkleerbedrijf lopen jonge mensen stage die de 
opleiding Dienstverlening volgen. Deze vak-mensen van de toekomst werken in 
Culemborg en Tiel namens Team van de Buurt. Zij staan vol enthousiasme klaar om 
u van dienst te zijn.  
 
Voor wie gaan wij op pad? En wat kunnen we voor u doen 
U kunt voor verschillende zaken terecht bij het Team van de Buurt. U kunt hierbij 
denken aan korte klussen, zoals: 
- huishoudelijke hulp, 
- begeleiding bij bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, 
- hulp bij boodschappen doen of winkelen, 
- de hond uitlaten of een wandelingetje maken, 
- het ondernemen van een activiteit binnenshuis, gezelligheid. 
 
De teams bieden hun diensten aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Een klus duurt 1 à 2 uur inclusief reistijd. Een klus kost slechts €4,- per keer. Het 
bijzondere aan het Team van de Buurt is dat zowel u als de stagiaires er mee 
geholpen worden. U, doordat u die klus afgehandeld krijgt en wij, als stagiaires, 
een zinvolle stage hebben. In de toekomst kunnen wij daardoor een goede 
zorghulp, facilitair/logistiek medewerker, administrateur of sport/activiteiten-
begeleider worden! Bij voorbaat onze dank dat u ons die kans biedt. 
 
U bent van harte welkom met uw vragen of verzoeken. Samen met u wordt 
gekeken op welke manier wij u van dienst kunnen zijn! 
  
Info/aanmeldingen: telefoon 0800 - 77 33 444 (gratis). 
 

 
 



Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Enige tijd geleden stond ik in een winkelcentrum even op iemand te wachten. Je 
staat dan wat rond te kijken en ineens kwam een opmerking van mijn oude tante 
weer bij mij op. Als wij op straat liepen dan wees ze me altijd op het volgende:  
“Nu moet je eens goed om je heen kijken. Er lopen miljoenen mensen op deze 
aarde rond. Ze hebben allemaal een gezicht, waarvan de oppervlakte niet groter is 
dan 20 bij 25 cm met daarin twee ogen, een neus en een mond en er is er niet één 
gelijk”.  
 
Toen ik daar in dat win-
kelcentrum stond viel 
het mij ook weer op. 
Mensen liepen langs me 
heen en ik ging er weer 
op letten, dan kijk je 
naar die gezichten. 
Zeker in deze tijd, waar-
in allerlei bevolkings-
groepen uit allerlei cul-
turen in ons land wonen 
en ook toen weer bleef 
ik me verbazen. Hoe is 
het mogelijk dat op een 
relatief klein oppervlak 
zo-veel variatie mogelijk 
is.  Is het de rimpeling van de huid, de stand van de ogen, de grootte van de neus, 
de veelzeggende mond of de uitdrukking van het gezicht?  
Ik kan het niet zeggen, maar weet wel dat het heel bijzonder is. Een groot wonder 
van moeder natuur ! 
 
Dichter Phil Bosmans zegt in een van zijn gedichtenbundels:  
“Vergeet niet dat je gezicht voor anderen bestemd is, dat anderen er naar kijken. 
Toon daarom je beste, je vriendelijkste, je mooiste gezicht, want er is niets zo 
ellendig als urenlang naar een onvriendelijk gezicht te moeten kijken”.  
 

 



Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525



DE KIJKER FEBRUARI 2018 17 

 
DAGTOCHT WOENSDAG 21 MAART 2018: 

UILENSHOW EN RONDRIT ALBLASSERWAARD EN KINDERDIJK 
 

Via de gebruikelijke opstaproute (zie hieronder) rijden we naar Giessenburg. Bij 
Kaas- en Zuivelboerderij ‘Kuiper’ worden we ontvangen met 2 x koffie/thee en 
gebak. Daarna is er een uitgebreide uilenshow met uitleg door dhr. Gerrit de 
Boom. We nuttigen daar ook een Hollandse koffietafel met kroket. Rond 13.15 uur 
gaan we met de bus en gids Gerrit de Boom voor een rondrit met uitleg door de 
Alblasserwaard en Kinderdijk. Onderweg is er een stop waarbij u voor eigen 
rekening een consumptie kunt gebruiken. 
De verwachte thuiskomst in Culemborg zal rond 17.30 uur zijn 
 
Aanmelden:  tot 11 maart, via de invulstrook, bij Yvonne Brouwers, 
 Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg,  

E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl.  
Kosten: € 44,- p.p. inclusief 2 x koffie en 1x gebak, uilenshow, lunch,     

vervoer.  
Betaling:  graag ook vóór 11 maart, op rekening NL58 RABO 03086178 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  
 
 
 
 



ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl
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21 MAART 2018 UILENSHOW EN RONDRIT ALBLASSERWAARD EN KINDERDIJK 

Naam  Tel.nr. Nr. opstap-
plaats 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:

2:

3:

4:

Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

80+ REISJE……….IN  SAMENWERKING MET STICHTING SAMEN VERDER  
 
ERWTENSOEP ETEN    
Nu het nog koud en winters is willen we in februari 
heerlijke erwtensoep gaan eten en wel bij de 
‘Pannenkoekenbakker’ in Buren.  
 
Tijd: zaterdag 24 februari. U wordt 

opgehaald tussen 11.30 - 12.00 uur 
Thuiskomst:  rond 15.00 uur 
Kosten:    € 10,- p.p. Hierbij is ingegrepen: het vervoer, erwtensoep met 

(rogge)brood en spek plus 1 x koffie/ thee of fris. 
Opgeven : vóór 17 februari bij Riet van Hazendonk, telefoon 515001. 
 
GRENZEN AAN VRIJWILLIGERSWERK? 
Uit ‘van mens tot mens’ van Humanitas, uitgave december 2017 
 
Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap aan de Universiteit van Humanistiek: 
“Door bezuinigingen zie je dat er allerlei gaten vallen die door vrijwilligers worden 
opgevuld. Zo loop je het gevaar dat je vrijwilligers dingen gaat vragen die ze niet 
kunnen of willen. Daarom moeten we nu nagaan  wat we nodig hebben als we 
echt een participatiesamenleving willen en of we bereid zijn daarin te investeren”. 

 



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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.
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WOORDZOEKER 
 

J O B E N M U S R E V L I H K G 
A G N I K N E D R E H E A U N V 
N I I N N E B E R A A D S I O E 
T U E D D K E V A W A N K S K R 
I T L E D D O R A E N A R N P Z 
S N P O R L L S T E T W O R A E 
E A E M G E I N Ë S O L O E R T 
M G M I M E K O I P N T S T T E 
I I N N A B R R IJ E E A T S IJ K 
T G U A R A A B E S N P A U E E 
I L R R L U N E T W O N D Z N O 
S C H A R E S S N E K O P S I B 
M T B B A R B A A R S O T T E G 
E E E R E G A M S T E R D A M A 
L F N R E I T A R T S N O M E D 

 
o AANTONEN 
o AMSTERDAM 
o ANIMO 
o ANTISEMITISME 
o BARBAARS 
o BEELD 
o BELANG 
o BERAAD 
o BINK 
o BRONS 
o DAGBOEK 

o DEMONSTRATIE 
o DOKWERKER 
o EINDE 
o FEBRUARISTAKING 
o GETTO 
o GIGANT 
o GRAAG 
o HAARLEM 
o HERDENKING 
o HILVERSUM 
o HUIS 

o KNOKPARTIJEN 
o KRANS 
o KROOST 
o LABEL 
o MAGER 
o PLEIN 
o PROTEST 
o RODDEL 
o RUIM 
o SCHARE 
o SNAAIEN 

o SPOKEN 
o STER 
o TUIG 
o VERVOLGING 
o VERZET 
o WANDEL 
o WEESP 
o WOND 
o ZAANSTREEK 
o ZUSTER 

  
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 oplossing uit het december/januarinummer is: DE BESTE WENSEN!. 
 



                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 
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VRIENDEN MAKEN HET SENIOREN COLLECTIEF FINANCIEEL GEZOND 
  
Het nieuwe jaar is al even op weg, desondanks alsnog de allerbeste wensen voor 
een gelukkig en gezond 2018. Het afgelopen jaar, alweer het 2e  jaar in het 
bestaan sinds de oprichting van het Collectief, is financieel gezien goed verlopen. 
Uw bijdragen in 2017, waarvoor nog onze oprechte hartelijke dank, zorgden 
ervoor dat continuïteit van de stichting gewaarborgd wordt.  
Toch kunnen we na een goed financieel jaar niet achteroverleunen. Om onze 
activiteiten voort te kunnen zetten en uit te breiden blijft uw financiële steun 
nodig. U helpt ons daarmee met elk minimaal bedrag dat u ervoor kunt en wilt 
missen. Een machtiging voor een bijdrage van € 20,- of meer, geeft u zelfs de 
mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van fitness en 
korting op rijbewijs 75+ keuring. Tevens wordt het informatieblad ‘De Kijker’ 10x 
per jaar bij u thuis bezorgd. U kunt bijdragen op de volgende wijzen: 
- via onze website: 

http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/machtigingsformulier-vriend/ 
- overboeken naar NL58RABO0308617800 t.n.v. SSCC met vermelding ‘Vriend’ 
- onderstaande machtiging te zenden naar Senioren Collectief, Lindeboom 13, 

4101WE Culemborg   
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Als vriend machtigt ondergetekende het Senioren Collectief  om: 

 
Eenmalig 
 
Jaarlijks:   

       Bedrag € Af te schrijven van IBAN-nummer: 

    
 Voorletters en naam bankrekeninghouder 
    

 Straat en huisnummer Postcode       Woonplaats 
      

 E-mailadres Handtekening 
   

 Datum
   

 Stichting Senioren Collectief Culemborg bank:            NL58 RABO 0308 6178 00 
                                                  Incassant ID:            NL35ZZZ648938470000 



www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Informatie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039 
 
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  op de vrijdagen 02 en 23 
februarir en op de vrijdagen 16 en 23 maart en 06 en 20 april.  
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  € 40,00. 
(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, 
6. contant geld (er kan niet gepind worden). 
 
 

OH, DIE MOBIELTJES… 
 
Onlangs sprak ik op een bijeenkomst, waar hoofdzakelijk senioren te vinden 
waren, een dame die mij vol trots en met nog meer liefde over haar zes 
kleinkinderen vertelde. Ze was zo blij dat ze haar regelmatig bezochten, soms 
met hun ouders maar ook (meestal) alleen. Het meest opvallend in het gesprek 
was de manier waarop zij met de mobieltjes omging tijdens hun bezoek:  “Heel 
simpel”, zei ze: “ze leveren allemaal hun telefoontje bij mij in als ze 
binnenkomen. Daarna gaan we heerlijk met elkaar babbelen en woordspelletjes 
doen. En het leuke is dat ze allemaal zo’n anderhalf uur later – altijd op hetzelfde 
tijdstip – weer naar huis gaan zodat ik die GSM’tjes maar één keer hoef uit te 
delen.” 



Meer dan 25 jaar
expertise op marketing- en communicatiegebied!

INFO@RTG.NL

RTGRTG
Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303

WWW.RTG.NL

Behalve voor de Kijker
kun je bij ons ook terecht voor:

ZAKELIJK DRUKWERK

ONAFHANKELIJK ADVIES

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

KLEDING BEDRUKKEN

RECLAMEMATERIALEN

RECLAMEDRUKWERK

WEBDESIGN + SEO

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
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AGENDA  SSCC 
       FEBRUARI 2018 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Za. 03 feb. 
 

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 
Rondleiding in het Oude Stadhuis 

10:00  
14:00-15:00 

Zo. 04 feb. Jazz in ‘De Blusser” in Beusichem 14:30 

Ma. 05 feb. 
TOP -Theater in Fransche School  
met Mia Verbeelen 14:00 

Vr. 09 feb. Rijbewijskeuring (zie pagina 25) 10:00 

Za. 10 feb. Repaircafé, Beesdseweg 1C 12:00-16:00 

Za. 17 feb. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Vr. 23 feb. Rijbewijskeuring (zie pagina 25) 10:00 

Za. 24 feb. 80+ reisje, erwtensoep eten (zie pagina 19)  

BIBLIOTHEEK / ‘HET WEESHUIS’, HERENSTRAAT 29 TE CULEMBORG 
 

Digitale Inloop Senioren (50+) op woensdag,  14:30-16:30 
Je kunt terecht met vragen over onderwerpen die betrekking hebben op werken 
met de computer. Aanmelden is niet nodig.   

 
Haak- en Breicafé  op woensdag, 14:00-16:00  
Samen breien of haken in het gezellige leescafé 
van het Weeshuis. Neem je brei- of haakwerkje 
mee en schuif gezellig aan. Voor iedereen die wil 
leren breien of haken; voor beginnende en ervaren 
handwerksters. Samen ideeën uitwisselen en 
inspiratie opdoen. Er zullen ervaren mensen 
aanwezig zijn. 
 
 
 



KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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Voor aanvullingen/wijzigingen: houd de maandflyer en affiches in de gaten! 
 
Elke maandag    
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop van 09.30 tot 12.00 uur. Info:  Gerrie Voor-

horst, tel. 0345 520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292. 
- Inloopspreekuur Klik en Tik Leerhuis van 10.00 – 11.30 uur 
 
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. 
 
Elke donderdag 
- Kaartspelletjes van 13.30 tot 15.30 
 
 
 
 

 
                      AGENDA                                               BEATRIXSTRAAT 20   

 
FEBRUARI 2018 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 
Vr. 2 feb. Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis 14.00-16:00 

Vr. 9 feb. Muziek- en spelmiddag.  Op het Plein, gratis 14:00-16:00 

Za. 10 feb. 
Middag matinee met piano &fluit, Op het Plein, 
gratis 13:30-15:30 

Vr. 
r

16 feb. Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis 14:00-16:00 

Vr. 23 feb. 
Beautyochtend. Op het Plein, kosten € 2,50 
Muziek- en spelmiddag. Op het Plein, gratis  14:00-16:00 

Za. 24 feb. Café ‘Nostalgia’. Op het Plein, gratis 14:00-16:00 

29 
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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: .. . 

 
Lindeboom 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 
 
Levensverhaal 
Culemborg (LVC) 

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

Mw. Loes van Baaren 
loesvanbaaren@gmail.com 

0345 515001 
06 44332600 

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



WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel bankstellen in leer en stof
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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl





Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN





Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525





ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

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





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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog 
serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en 
Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl





KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten





De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

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

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer





Meer dan 25 jaar
expertise op marketing- en communicatiegebied!

INFO@RTG.NL

RTGRTG
Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303

WWW.RTG.NL

Behalve voor de Kijker
kun je bij ons ook terecht voor:

ZAKELIJK DRUKWERK

ONAFHANKELIJK ADVIES

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

KLEDING BEDRUKKEN

RECLAMEMATERIALEN

RECLAMEDRUKWERK

WEBDESIGN + SEO

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2018



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk





10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl





Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN





Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525





ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

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





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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog 
serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en 
Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl
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KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten





De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

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

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

Bel gratis ons Servicecentrum: 

0800 – 77 33 444 of stuur 

ons een mail via

info@stzdb.nl.

Meer weten?
Maak gebruik van 

onze diensten in 

Buren, Culemborg, 

Dodewaard, Lienden, 

Maurik, Ochten 

en Tiel.













WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Mei 2018



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk





10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl





Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN





Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525





ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

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





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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog 
serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en 
Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl





KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten





De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

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

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

Bel gratis ons Servicecentrum: 

0800 – 77 33 444 of stuur 

ons een mail via

info@stzdb.nl.

Meer weten?
Maak gebruik van 

onze diensten in 

Buren, Culemborg, 

Dodewaard, Lienden, 

Maurik, Ochten 

en Tiel.













WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof
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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk





10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl





Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN





Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525





ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl
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Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog 
serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en 
Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl





KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten





De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

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

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

Bel gratis ons Servicecentrum: 

0800 – 77 33 444 of stuur 

ons een mail via

info@stzdb.nl.

Meer weten?
Maak gebruik van 

onze diensten in 

Buren, Culemborg, 

Dodewaard, Lienden, 

Maurik, Ochten 

en Tiel.













WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof
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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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EEN AANDEEL IN DE BETUWE  
 

Eind mei kreeg ‘Senioren Collectief’ een uitno-
diging van de Rabobank om aanwezig te zijn bij een 
feestelijke bijeenkomst om een cheque in 
ontvangst te nemen. Hoe hoog het geldbedrag 
was, werd niet bekend gemaakt. We zouden het op 
die avond horen. 
 

Meddy Verheul had ‘Senioren Collectief’ 
aangemeld bij de actie ‘Een aandeel in de Betuwe 
van de Rabobank’. Dit is een initiatief van de 
Rabobank. De bank stelt jaarlijks een groot geld-
bedrag ter beschikking aan verenigingen uit de 
Betuwe die een financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. Leden van de 
bank kunnen dan, via hun website, stemmen welke vereniging dat extra steuntje 
verdient. Het was spannend hoe groot het bedrag zou zijn. Dinsdagavond 19 juni 
gingen wij: Hennie Smidt en Hans Dirkse, naar de kantine van ‘Vriendenschaar’ 
waar de uitreiking van de cheques plaats zou vinden. 
Wij waren zeer verbaasd dat aan ons: ‘Senioren Collectief’ een cheque ter waarde 
van € 930,00 werd uitgereikt. 
Het bestuur bedankt de Rabobank, maar zeker ook de leden die op ‘Senioren 
Collectief’ hebben gestemd. Het is voor ons niet alleen een waardering in geld, 
maar ook een stimulans om het toegekende geld te besteden aan activiteiten voor 
senioren in Culemborg. 
 

Het bestuur 
 

SAMEN BEREIKEN WE MEER 
 

De filmpjes van ‘SamenWel!’ zijn op tv te zien! 
‘SamenWel!’ werkt samen met Omroep 
Gelderland. De activiteiten krijgen aandacht op de 
website, de social-mediakanalen en de radio van 
Omroep Gelderland. ‘SamenWel!’ en Omroep 
Gelderland streven dezelfde doelen na.  
‘SamenWel!’ wil gezonder leven stimuleren door 

samen te eten, te bewegen, te ontspannen. Omroep Gelderland wil mensen 
verbinden én motiveren om meer te bewegen.  
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80+ REISJES IN SAMENWERKING MET SSV IN DE MAAND AUGUSTUS 2018 
 

Ook in augustus hebben we drie 80+ reisjes 
georganiseerd. U kunt zich inschrijven voor één (of zo 
mogelijk enkele) van de genoemde reisjes. Via een 
mooie route rijden we naar het koffie/theeadres. We 
hebben weer ons best gedaan om leuke 
bestemmingen te vinden.  
Wilt u er a.u.b. weer aan denken om bij het opgeven gelijk één of twee  
contactadressen, met telefoonnummers, door te geven? 
 

Opgeven: 
Bij Riet van Hazendonk, tel. 0345-515001. Bij het eventueel inspreken van de 
voicemail duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken zodat we u kunnen 
terugbellen! 
Er is plaats voor één rolstoelgebruiker. Deze persoon dient zelf voor een rolstoel 
te zorgen en voor iemand die hem of haar begeleidt. 
Indien dit mogelijk is, kunt u zich voor meerdere reisjes inschrijven. 

Kosten: 
€ 8,00 p.p. Hierbij zijn inbegrepen: de reiskosten, de thee/koffie en het gebak. 

Thuiskomst: 
tussen 17.15 en 17.45 uur. 

 
WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2018 GAAN WE RICHTING OCHTEN 
Vandaag blijven we min of meer in de Betuwe en rijden via mooie wegen naar het 
plaatsje (dorp) Ochten. We gebruiken de thee /koffie met gebak in café-restaurant 
‘De Waal’ gelegen aan de Waalbandijk met uitzicht op de Waal. We hopen op 
mooi weer zodat we lekker buiten kunnen zitten!   
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DONDERDAG 16 AUGUSTUS NAAR NIEUWKOOP:  
RESTAURANT TIJSTERMAN 

 
Deze dag gaan we naar de Nieuwkoopse plassen 
waar nog het Groene Hart van Holland klopt; waar 
men dikwijls waterdieren kan bespeuren en waar 
met kleine boten vaartochtjes worden gemaakt. 
De thee/koffie gebruiken we in het gezellige 
restaurant Tijsterman. 
 

 
DINSDAG 21 AUGUSTUS: AMERONGEN, KASTEEL AMERONGEN MET 
GELEGENHEID VOOR THEE / KOFFIE IN DE KASTEELTUIN 

 
Het Amerongse Bos is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Utrecht. Het 
is een van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Sommige dennen dateren 
uit het midden van de 18e eeuw. In het bos met statige lanen staan grote beuken. 
‘Kasteel Amerongen’ is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de 
buurt van Amerongen. Het behoort tot de top 100 van de ‘Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg' uit 1990.  
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DAGTOCHT ZEELAND WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018  
RONDVAART OOSTERSCHELDE EN BEZOEK TROPISCH BOS IN GOES 
 

Via onze gebruikelijke opstaproute rijden we naar Burghsluis. Daar schepen we in 
bij passagiersschip ‘MS Onrust’ in de haven van Burghsluis voor een rondvaart 
over de Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland. Aan boord 
ontvangst met koffie en een Zeeuwse bolus. Om 12.45 uur vertrekt de bus naar 
‘Omnium sport & recreatie’ in Goes, alwaar ontvangst met een lunch in het 
paviljoen van het Tropisch bos. ’s Middags is er een rondleiding met de 
boswachters in het Tropisch bos. Je hoort het vrolijke gekwetter van tropische 
vogels, loopt via de skywalk over de boomtoppen en ontdekt de bijzondere 
verhalen van tropische bomen en planten. N.B. Degenen, die niet ver kunnen 
lopen, kunnen ten tijde van de rondleiding op korte afstand de Cubaanse bar 
bereiken. Daarna is het gezellig napraten met een kopje koffie/thee met een 
tropische lekkernij in de Cubaanse bar van het Tropisch bos.  

 

Rond 17.00 uur sluiten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd.  
We verwachten tussen 20.00 en 20.30 uur terug te zijn in Culemborg. 
N.B.: Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 

Aanmelden:  tot 15 augustus, bij voorkeur per e-mail: 
yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier (op blz. 
17) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.  

Kosten: € 61,00 p.p. inclusief 1x koffie met bolus, boottocht, lunch, 
rondleiding tropisch bos, diner en busvervoer. 

Betaling:  graag ook vóór 15 augustus  
op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.  

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
(let op: EEN HALF UUR EERDER DAN U GEWEND BENT!)  
O1.   08.00 :  Garage Streef     
O2.   08.05 :  Betsy Perkweg/Roosje Vos  
O3.   08.10 :  Otto van Reesweg/Vianense Poort  
O4.   08.15 :  Lalainglaan/hoek Dreef  
O5.   08.20 :  Driestad (bij bushalte)  
O6.   08.25 :  Big Bazar Chopinplein  

mailto:yvonnebrouwers@hetnet.nl
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CURSUS GEZOND EN VEILIG ZELFSTANDIG BLIJVEN 
 

Deze cursus wordt gegeven door de wijkverpleegkundigen van het sociaal 
wijkteam Culemborg in samenwerking met Sport Balans Culemborg. Het betreft 
een cursus die gericht is op valpreventie, bewegen en ontmoeten. Wilt u graag 
een goed evenwicht houden of uw evenwicht verbeteren? Weet u wat u moet 
doen om vallen te voorkomen? Bent u misschien al eens (bijna) gevallen en daarna 
toch wel geschrokken? Vermijdt u weleens activiteiten zoals wandelen, 
boodschappen doen of op bezoek gaan? Weet u hoe u uw huis veiliger kan 
maken?  
Er zijn 23 bijeenkomsten, waarvan de eerste vier gratis. Daarna beslist u of u wilt 
doorgaan met beweegbijeenkomsten op eigen kosten. De bijeenkomsten bestaan 
uit een combinatie van uitleg en oefenen op basis van ‘Zicht op evenwicht’. De 
meeste bijeenkomsten duren een uur. Er zijn een aantal bijeenkomsten van 
anderhalf uur. 
Start:      17 september 2018 
Locatie:    Wijkcentrum ‘De Salaamander’, Heimanslaan 1 
Tijd:  op de maandag van 15.00 uur tot 16.00/16.30 uur 
Opgeven:  José Coes tel. 06-10050047 of 

Janine van der Heiden tel. 06-10185946 
 

HET ‘FOREVER YOUNG FESTIVAL’ IS GRATIS VOOR ALLE 65-PLUSSERS 
 

Op woensdag 22 augustus 2018 vindt het ‘Forever Young 
Festival’ plaats, het grootste en meest ludieke jaarlijks 
terugkerende festival voor alle 65-plussers in Nederland 
plaats op de Esplanade in Almere. Een dag vol muziek, 
theater, workshops en beleving. 
De entree is gratis. ‘Forever Young Festival’ is alleen toe-
gankelijk voor mensen van 65 jaar of ouder. Als bezoeker mag 
u bovendien gratis één familielid, begeleider of mantelzorger 
(min. leeftijd 18 jaar) meenemen om u op deze dag te vergezellen. Samen plezier 
hebben is tenslotte nóg leuker. 
 

Toegangskaart en legitimatie verplicht 
Alleen op vertoon van een officiële toegangskaart, in combinatie met een geldig 
legitimatiebewijs, krijgt u toegang tot ‘Forever Young Festival’. Een toegangskaart 
is persoonsgebonden en heeft een unieke code. 
Kaarten zijn te bestellen via internet: https://www.foreveryoungfestival.nl/  
(doorklikken op: ‘Kaartjes bestellen’ → ‘Bestel toegangskaarten’ → ‘Registreer’).  
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GEZOND LEVEN 
 

De vijf goede leefgewoontes 
Waarom is het toch zo moeilijk om gezond te leven 
als het effect zo groot is? Uit een recente studie van de ‘Universiteit van Harvard’ 
blijkt dat mensen zeker tien jaar langer leven als ze zich houden aan vijf 
leefgewoonten. 
Het is zo simpel:   
- Niet roken,  
- Een gezond BMI,  
- Weinig (alcohol) drinken, 
- Een beetje bewegen,  
- Veel groente en fruit eten.  
Dat is genoeg om meer dan tien jaar leven cadeau te krijgen. Onderzoekers van 
‘Harvard’ gebruikten vragenlijsten van 123.000 mensen om erachter te komen 
hoe nuttig gezond leven is. Ze waren verbijsterd toen ze ontdekten hoeveel hoger 
de levensverwachting was van de mensen met een gezonde leefstijl. 
 

Stevig wandelen 
Volgens ‘Public Health England’, de Britse overheidsorganisatie, is het gezonder 
voor een volwassen persoon om minimaal tien minuten per dag stevig te 
wandelen dan het aanbevolen aantal van tienduizend stappen te halen. 
Om volwassenen een actievere levensstijl aan te leren, raadt de 
gezondheidsorganisatie aan meer te doen aan gematigd intensieve lichaams-
beweging. Een stevige wandeling maken, kan hier een onderdeel van zijn. 
Eerder werd aanbevolen om elke dag minstens tienduizend stappen te zetten. 
Maar dit kan ook om langzaam wandelen gaan. Door gematigd intensief te 
bewegen, dus door bijvoorbeeld snel te wandelen, gaat de hartslag omhoog en 
wordt de ademhaling sneller. 
 

Zoutverlies 
Met het stijgen van de temperatuur, zweet u wellicht wat meer. In tegenstelling 
tot wat veel mensen denken, hoeft u daarom niet extra zout te eten. Met uw 
zweet verliest u inderdaad wat zout. Maar zoveel is dat niet. Als u gewoon eet en 
drinkt, dan heeft u geen extra zout nodig. Bovendien krijgen we dagelijks al veel 
meer zout binnen dan we werkelijk nodig hebben. Gemiddeld krijgt men negen 
gram zout per dag binnen terwijl zes gram aanbevolen is. En sommige mensen 
met hartklachten hebben zelfs het advies gekregen nog minder zout te gebruiken. 
Wel is het belangrijk om de hoeveelheid vocht die u verliest met zweten in uw 
lichaam weer aan te vullen.  
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Info: Ton Scholtens tel. 0345-753039 
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  
op de vrijdagen 10 en 24 augustus, 07 en 28 september,  
19 en 26 oktober en 09 en 23 november. 

LOCATIE: Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 uur 
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. U dient 
genoemde kosten (met pinpas) te betalen aan de arts. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheids-
verklaring kopen die u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor (contant) 
€ 37,00 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 (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, 
6. contant geld voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,00) en een 

betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------   

DAGTOCHT ZEELAND WOENSDAG 29 AUGUSTUS, ZIE BLZ. 11 

Naam:  tel.nr. nr. opstap-
plaats 

rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:     

2:     

3:     

4:     

Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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WOORDZOEKER 
 

K E S N E O I P R O H C S P 
S E I R A M A A G D A A A R 

A V R L W R E E D P A A R D 

G A I A E U B K R E I T S T 
I U L R E L E I N I M E G H 

T G R A G E C E L P O I R O 
T U T S G O O A L I M M A R 

A S T E R R P S N S S O U O 
R T S N V S U A S C R N W S 

I U U A U I M W O E E O U C 

U S R S R R S R S S C R A O 
S E R A E  H P S A R U T A O 

N U U T IJ I I R E A V S R P 
C Q A T U M U L T N I A D N 

A W G S L A A H C S G E E W 
 

o AAP o GALA o MAAGD o TAURUS 
o AARDE o GEMINI o MISSER o TUMULT 
o AQUARIUS o GRAUW o OOGST o VAREN 
o ARIES o GRUW o PAARD o VIRGO 
o ASTER o HOROSCOOP o PISCES o VISSEN 
o ASTRONOMIE o IRIS o RAM o WATERMAN 
o AUGUSTUS o LAPSUS o RUST o WEEGSCHAAL 
o AURA o LEO o SAGITTARIUS o WREED 
o CANCER o LEEUW o SCORPIUS  
o CAPRICORNUS o LELIE o SCHORPIOEN  

o CURSUS o LIBRA o STIER  

 
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. 

 
Oplossing puzzel julinummer: NAAR IEMANDS PIJPEN DANSEN  
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RIJKSOVERHEID OVER ZORG EN ONDERSTEUNING THUIS  
nieuwsbericht 01-06-2018 

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost 
vanaf 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogens-
inkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. 
Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning 
betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende 
soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten. 
Stapeling zorgkosten voorkomen 
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke onder-
steuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op 
of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van 
zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet 
neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en 
ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te 
maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de 
vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatre-
gelen met ingang van 2019 van kracht worden. Eerder dit jaar werd al het 
percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen 
bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten 
om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het 
kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te 
maximeren op € 250,00 per jaar. 
Abonnementstarief 
Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die 
gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van € 17,50 per vier 
weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief 
is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen 
bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor 
huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de 
uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger, voorkomt bureaucratie en 
administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder 
fouten. 
Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg 
Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinko-
mensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van 
het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in 
verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te 
betalen.  
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SFEERVOLLE PRESENTATIE LEVENSVERHALEN IN SALAAMANDER 
 

‘Levensverhaal Culemborg’ 2018 zit erop. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
wijkcentrum ‘De Salaamander' zijn 9 juni de opgetekende levensverhalen  
gepresenteerd. Negen vrijwilligers hebben aandachtig geluisterd naar ‘hun’ 
vertellers. Het eindresultaat is een fraai gedrukt en opgemaakt boek. Wethouder 
Collin van Stolwijk reikte het eerste exemplaar uit aan een trotse verteller.  
 

Het initiatief voor deze middag 
komt van ‘Levensverhaal Culem-
borg’. In 2014 zag dit initiatief het 
levenslicht onder de vleugels van 
ElkWelzijn. Twee jaar later stopte 
deze vrijwilligersorganisatie met 
de organisatie van het verhalen-
project. De vrijwilligers die hier 
inmiddels deel van uitmaakten, 
waren echter zo enthousiast dat 
zij, ondersteund door sponsoren, 
het initiatief voortzetten onder de paraplu van het ‘Senioren Collectief; met groot 
succes, zo blijkt ook deze middag. De vertellers zijn duidelijk trots op hun verhalen. 
De middag wordt aan elkaar gepraat door een van de initiatiefneemsters, Loes van 
Baaren. Met verve presenteert zij steeds een nieuw koppel, bestaande uit 
verteller en schrijver. Ieder duo krijgt de tijd elkaar toe te spreken. Het is duidelijk 
te merken dat het delen van levensverhalen verbindt. Alle duo’s zijn zichtbaar naar 
elkaar toe gegroeid en ontzettend blij met hun resultaat. 
Ook het publiek leert de vertellers beter kennen. Een van hen laat zelfs zien hoe 
sportief zij nog is tijdens een tango-optreden. Het publiek wordt hierbij eveneens 
uitgenodigd haar danskunsten te vertonen. Behalve dans wordt er bovendien nog 
live gezongen door Culemborgse zangeres Mieke.  
Na de presentatie van alle verhalen wordt nog nagepraat onder genot van een 
drankje. In september begint een nieuwe lichting aan het optekenen van 
levensverhalen. Schrijftalenten én fantastische vertellers mogen zich nog steeds 
aanmelden.  
 

Meer informatie over ‘Levensverhaal Culemborg’ is terug te vinden  
via http://levensverhaalculemborg.jouwweb.nl/ 
Email: projectlevensverhaalculemborg@gmail.com  
Of bij Els van Heijst: tel. 06-27311395 

Amber Kampstra (foto: Ton Stad) 

http://levensverhaalculemborg.jouwweb.nl/
mailto:projectlevensverhaalculemborg@gmail.com
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

‘MAG ER NU HELEMAAL NIETS MEER’? 
Wat gebeurt er toch veel in een maand tijd. Keuzes 
maken voor dit artikeltje is soms heel moeilijk. Maar één 
ding blijft terugkomen en dat niet alleen in een bepaalde 
maand. Zeker als je met verschillende mensen om de 
tafel zit en gezellig zit te eten en te kletsen. Het gesprek 
komt dan vaak op gezond eten en wat goed voor de 
mens is. Wat is gezond en wat moet je vooral mijden. 
Soms vraag je jezelf weleens af: ‘Mag ik dan niets meer eten wat ik sowieso lekker 
vind?’ Als je boven de 65 jaar bent, dan heb je al heel wat adviezen voorbij zien 
komen. Zo moet je vooral geen spinazie eten en een paar jaar later is het weer 
heel gezond. Zo gaat het ook met wijn. De ene keer is het heel goed om voor het 
slapen gaan een glaasje wijn te drinken, de andere keer moet je vooral geen 
alcohol of wijn drinken, want dat is slecht. Allerlei verschillende vormen van 
ziekten kunnen dan ontstaan. Van de week had ik een etentje en ook weer kwam 
dit onderwerp aan de orde. Wat is gezond en wat is slecht.  
 

Mijn gesprekspartner merkte toen het volgende op: ‘Vroeger hadden we het thuis 
arm. We hadden een groot gezin en er moest elke dag eten op tafel komen. Eén 
keer per week hadden we een klein stukje vlees. Het grootste stuk ging naar vader, 
want hij had er hard voor gewerkt. Nu heb ik het goed en kan al het eten kopen 
wat ik wil. Nu zou ik, wat ik lekker vind en waar ik van geniet, moeten laten staan 
omdat het niet altijd gezond zou zijn. Ik heb besloten om er niet te veel aandacht 
aan te besteden en te eten wat ik lekker vind en ervan te genieten’. 
 

In ‘Blikvanger’ uit Max magazine las ik later een artikel over het effect van allerlei 
voedingsmiddelen. Ik dacht toen weer aan ons gesprek. De aanhef van dit artikel 
was: ‘mag er nu helemaal niets meer?’ Het artikel werd afgesloten met: U bepaalt 
zelf wat en hoeveel u wilt eten of drinken. Geniet van het leven en doe dat op de 
manier die u het beste bij uzelf vindt passen. In deze uitspraken kon ik mij geheel 
vinden. Ik zou er echter nog aan toe willen voegen: ‘niet te veel en ook passend bij 
de lichamelijke conditie’. 
 

Voor later: Eet smakelijk! 
HS  
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AGENDA  SSCC 
AUGUSTUS 2018 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Zat. 04 aug. Wandelen vanaf De Raaf nr.2 (0345   513840)  

Za. 04 aug. Stadswandeling vanaf Weeshuisplein 11:00 

Zo.  05 aug. Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem 14:30 

Do. 08 aug. 80+ reisje, zie pag. 07   

Vr. 10 aug. Rijbewijskeuring, zie pag. 17 10:00 

Zo. 12 aug. 
‘Sail Jazzband’, in Muziektent in de Plantage 
Rondleiding Natuur en Historie , Werk aan het 
Spoel. Vanaf ’Caatje aan de Lek’ (kosten € 3,00) 

14:00 
14:00 
 

Di. 16 aug. 80+ reisje, zie pag. 9  

Za.  18 aug. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) 10:00 

Di. 21 aug. 80+ reisje, zie blz. pag. 09  

Vr. 24 aug. Rijbewijskeuring, zie pag. 17 10:00 

Za. 25 aug. Ouderenfestival Conny Vink en Dick de Witte 14:00 

Wo 29 aug. Dagreis naar Zeeland, zie pag. 11  

 

GELDERLAND HELPT 
 

Heb je een vraag of aanbod? Ben je 
bijvoorbeeld op zoek naar pannen voor je 
kookclub? Naar gereedschap voor je 
buurttuin? Heb je hulp nodig bij je activiteit, of zoek je een trainer voor je 
sportgroepje? Of wil je je creaties van de hobbyclub weggeven? Iets vragen of juist 
geven, het kan van alles zijn. Denk dan eens aan ‘Gelderland Helpt’ van Omroep 
Gelderland. Zij maken je oproep bekend. Kijk op: www.gelderlandhelpt.nl   

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/25298/188163/35026be67f59fd7c334d1894/4489
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Elke maandag 
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 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 

- Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 uur 
 

Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven. 
Voor aanvullingen/wijzigingen: houd de maandflyer en affiches in de gaten! 

 
 

VOLKSUNIVERSITEIT: INFORMATIE TAALCURSUSSEN IN HET WEESHUIS 
Op woensdag 19 september is er een inloopavond over taalcursussen. Je kunt dan 
kennismaken met een aantal docenten en informatie krijgen over de verschillende 
niveaus waarop de lessen worden aangeboden. 
Wil je toch alvast inschrijven maar weet je niet zeker wat je instapniveau is? Dan 
kunnen zij dat altijd na overleg wijzigen.  

  

 
                AGENDA                                                 BEATRIXSTRAAT 20 

 

AUGUSTUS 2018 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Vr. 03 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Vr. 10 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Di. 14 aug.  
Wijkbingo: inloop vanaf 19.00 uur, 
boekjes vanaf € 10,00 

19.00-  

Vr. 17 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Vr.  24 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Do. 30 aug. IJsmiddag, prijs voor gasten € 1,50 14:30-16:00 
 
 
 

Vr.  31 aug. Beautyochtend, kosten € 2,50 10:00-12:00 

Vr.  31 aug. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 



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 van Nunen 
Dinsdag  
13:30 – 16:00 Sjoelen 
20:00 – 22:00 Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft 
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 
13:30 – 16:30 Klaverjassen 
19:15 – 21:30 Koersbal 
Vrijdag  
09:30 – 11:30 Brei- en haakclub 
09:00 – 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute 
10:00 – 12:00 Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen 
 

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING (thee/koffie voor € 0,75 / € 1,00) 

Maandag t/m vrijdag   van 09:00 tot 12:00 
Zaterdag   van 10:00 tot 12:00 
Zondag   van 10:30 tot 12:00 
 

 
IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 

- Brei- en haakcafé : op de woensdagen 14:00-16:00 
- Tablet café: op de woensdagen van de oneven weken  

09:00-11:30 
 

IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘: op maandag 11:00-11:30  
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COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Secretariaat:  
Post:       
E-mail:    
K.v.K.: ..  
Bank:...   
Web: .. .  

 

Lindeboom 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 
 
Levensverhaal 
Culemborg (LVC) 

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

Mw. Loes van Baaren 
loesvanbaaren@gmail.com 

0345 515001 
06 44332600 

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

mailto:dirksonidus@ziggo.nl03456
mailto:mfcvhazendonk@ziggo.nl
mailto:loesvanbaaren@gmail.com
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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk





10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl





Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN





Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525





ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

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





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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog 
serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en 
Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl





KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten





De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

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

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

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

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis

- Dagvoorzieningen

- Revalidatie

-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties

-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in MS, Parkinson en Alzheimer

- Ontmoeting en activiteiten

-  Behandeling in groepsverband in 

de kopgroep dementie

- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Datkan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel-
centrum De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 

Culemborg, Ochten, Maurik, 

Lienden, Dodewaard,

Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of

www.zorgcentradebetuwe.nl













WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof
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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 

 

SSSTTTIIICCCHHHTTTIIINNNGGG   SSSEEENNNIIIOOORRREEENNN   CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIEEEFFF   CCCUUULLLEEEMMMBBBOOORRRGGG   

UUUIIITTTGGGAAAVVVEEE   000999---222000111888   
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BESTUURSMEDEDELING 
 

Vanwege zijn verhuizing naar Arnhem stopt Theo Slagboom 
met zijn functie in Senioren Collectief.  
In zijn bestuursperiode heeft hij zich met enthousiasme en 
gedrevenheid ingezet voor de belangen van de senioren in 
Culemborg. In zijn representatieve functie heeft hij 
menigeen gewezen op problematische situaties voor en van 
ouderen in de Culemborgse samenleving.  
In het Ouderenoverleg met ElkWelzijn en KBO-PCOB was hij 
een waardevolle gesprekspartner. Wij danken Theo voor 
zijn inzet en tijd die hij aan Senioren Collectief heeft 
gegeven.  
Wij wensen hem en zijn vrouw Marja nog vele goede jaren in het mooie Arnhem. 
 

Hennie Smidt, voorzitter 
 
 

 
KENNISMAKING MET WETHOUDER S. BUWALDA  

 

Woensdag 26 september was de reguliere bestuursvergade-
ring van Senioren Collectief Culemborg. Op onze uitnodiging 
was wethouder Buwalda aanwezig. Hij vertelde dat hij vanuit 
de Raad opdracht had gekregen om vorm te geven aan het 
jeugd- en ouderenbeleid in Culemborg. 
Het bestuur had een aantal onderwerpen op de agenda 

staan om met hem te bespreken waaronder: 

 Avri (afvalverzamelpunten) 

 Rollator, rolstoel en scootmobiel (on)vriendelijke bestrating 

 Voortredende digitalisering  

 Beschikbaarheid pinautomaten in Culemborg 
 

AVRI 
De onrust onder ouderen over verzamelpunten van de afvalcontainers was een 
groot onderdeel van het gesprek. Vooral kwam naar voren dat voor mensen die 
minder mobiel zijn de afstand vanaf hun huis naar het verzamelpunt wel heel erg 
groot is. De wethouder reageerde met de bemerking dat ouderen met een 
rollator ook boodschappen kunnen doen bij de supermarkt in de buurt.   
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Vervolg van pagina 5 
 

De afstand naar de verzamelbak is 
vergelijkbaar met de afstand naar de 
supermarkt. Hij realiseerde zich wel 
dat er uitzonderingen zijn. 
Hij gaf aan dat daar extra aandacht 
aan zal moeten worden besteed.  
Er zijn inloopavonden geweest om 
individuele problemen te bespreken. 

De bestuursleden gaven aan dat met name de ouderen, die slecht ter been zijn 
of niet meer de deur uit komen, daar waarschijnlijk niet naar toe zijn geweest. 
De wethouder merkte op dat er wel een mogelijkheid wordt geboden om per-
soonlijke problemen bespreekbaar te maken. Men kan via de website van de 
gemeente reageren.  
Er is tevens afgesproken dat reageren ook kan via Senioren Collectief, KBO-PCBO 
of bij de wijkcoaches van ElkWelzijn. Dit is niet alleen over de verzamelpunten, 
maar ook over persoonlijke situaties die om een oplossing vragen. Over de 
kosten van deze nieuwe inzamelmethode waren de beleidsbepalers op het 
moment van ons gesprek nog in onderhandeling.  
 

SLECHTE BESTRATING 
Tevens kwam aan de orde de slechte bestrating en toegankelijkheid van diverse 
plekken in Culemborg voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. Dit 
werd door de wethouder aangehoord, maar hij gaf aan dat dit niet direct 
oplosbaar is.  
 

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het ouderenbeleid in Culemborg nog in 
een ontwikkelingsfase zit. De wethouder gaf aan dat hij zich hierover terdege wil 
laten informeren. Hij wil er tijd voor uittrekken om met allerlei organisaties te 
praten en vraagt hiervoor nog even de tijd. 
 

Omdat de wethouder om 11.00 u. weer weg moest, zijn de overige punten 
blijven liggen. Afgesproken werd om in een latere fase hier nog eens op terug te 
komen. 
 
Jan Pieters 
bestuurslid Senioren Collectief Culemborg en voorzitter KBO-PCOB 
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KORTE DAGTOCHT WOENSDAG 12 DECEMBER 
NAAR DE KERSTMARKT ‘WINTERDROOM’ TE LUTTELGEEST 

Het kloppend hart van ‘WinterDroom’ is de gezellige geheel overdekte kerst-
markt in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. Deze is gratis te bezoeken. Wandel 
langs meer dan veertig verschillende kraampjes, gevuld met leuke snuisterijen, 
en shop jouw decemberlijstje bij elkaar. Ook aan winterse lekkernijen ontbreekt 
het op deze kerstmarkt niet. Strijk neer op het gezellige horecaplein en trakteer 
jezelf op bijv. een overheerlijke kom snert of een glaasje glühwein. 
Op woensdag 12 december vertrekken wij per touringcar volgens onderstaande 
ophaalroute. Wij verwachten rond 10.45 u. te arriveren bij de kerstmarkt, waar 
we met koffie/thee en gebak worden ontvangen. Van ca. 11.15 tot 14.30 u. kunt 
u op de Kerstmarkt rondsnuffelen. Op eigen kosten kunt u tijdens lunchtijd 
(indicatie: 12.30-13.30 u.) iets bestellen op het horecaplein. Wilt u de tuinen van 
‘Orchideeën Hoeve’ bezoeken, dan kan dat optioneel voor de entreeprijs van  
€ 13,00 p.p. 
De bus vertrekt om 14.30 u. en we verwachten tussen 16.00 en 16.30 u. terug te 
zijn in Culemborg. 
 

Aanmelden:  tot 26 november, bij voorkeur per e-mail:   
yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier ( zie 
pag. 21) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB 
Culemborg,  

Kosten: € 18,00 p.p.; dit is inclusief 1x koffie met gebak en busvervoer. 
Betaling:  graag ook vóór 26 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 : A. van Lalainglaan/hoek Dreef  
O 5.  08.50 : Driestad (bij bushalte)  
O 6.  08.55 : Kruidvat Chopinplein   

mailto:yvonnebrouwers@hetnet.nl
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 80+ REISJES 
 

Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) en Stichting Samen Verder (SSV) 
zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om 80+ reisjes voor inwoners 
van Culemborg te (blijven) organiseren. Het uitgangspunt is ouderen boven de 
80 jaar een gezellige middag aan te bieden.  
 

De coördinatoren van SSCC en SSV plannen in juli en augustus iedere week een 
reisje en in de overige maanden (behalve in december) één reisje. 
De bijdrage voor de reisjes wordt zodanig vastgesteld dat deze geen financiële 
drempel zal opwerpen. Alhoewel 80+ de doelgroep is, kan er voor de coördina-
toren van SSCC en SSV aanleiding zijn af te wijken van deze leeftijdsgrens. Voor 
mensen met een beperking (bijvoorbeeld in rolstoel) geldt de leeftijdsgrens niet. 
Zij dienen echter wel zelf te zorgen voor een begeleider. 
 

De 80+ reisjes worden op de website van SSCC (seniorencollectiefculemborg.nl) 
en SSV (stichtingsamenverder.com) vermeld. Daarnaast zet SSCC deze reisjes in 
‘De Kijker’ de gratis thuisbezorgde bron van informatie voor ouderen, en worden 
de 80+ reisjes opgenomen in de nieuwsbrief van SSV. 
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80+ REISJE IN SAMENWERKING MET SSV  
 

PANNENKOEKEN ETEN IN ‘DE VUURSCHE BOER’ IN DE LAGE VUURSCHE 
ZATERDAG 17 NOVEMBER  
 
U kunt zich vanaf 1 november 
inschrijven voor dit zaterdagmiddag-
reisje. Er is plaats voor één rolstoel-
gebruiker. Deze persoon dient zelf 
voor een rolstoel te zorgen en voor 
iemand die hem of haar begeleidt.  
 

Opgeven:  
bij Elly Corton, tel. 0345 515498 (bij voorkeur ’s avonds). 
Elly heeft geen voicemail; bij geen gehoor later nogmaals bellen.  
Kosten:  
€ 15,00 p.p. Hierbij zijn inbegrepen: het vervoer en een pannenkoek inclusief een 
drankje. 
Vertrek en thuiskomst:  
U wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
U wordt weer thuis gebracht tussen 17.00 uur en 17.30 u.  
 
 

HANDWERKCLUB ZOEKT ACTIEVE BREISTERS 
In zorgcentrum ‘Kulenburg’ is er elke woensdagochtend van 
10.00 tot 11.30 u. handwerken, zoals o.a. mutsjes breien voor 
een goed doel. De handwerkclub zit op de begane grond in de 
salon “Bloesem”. Kom gerust eens bij ons binnenlopen om te 
kijken of deze activiteit iets voor u is. 
Er is altijd begeleiding aanwezig om u te helpen. 

Gezamenlijk drinken we ook altijd koffie met elkaar en praten over alledaagse 
dingen. Contactpersoon: Tiny van Dam, tel. 0345 516282 
 

EN EEN ANDERE BREICLUB VRAAGT RESTEN WOL EN KATOEN 
Voor onze breiclub in het Weeshuiscafé kunnen wij uw restanten wol/katoen 
goed gebruiken. U kunt deze inleveren elke woensdagmiddag tussen 14.00 u. en 
16.00 u. in het Weeshuiscafé/Bibliotheek. 
Of u kunt bellen naar 0345 513292 en dan komen we het graag bij u ophalen. 
Met vriendelijke groeten, Ria Spronk 
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OUDERENMISHANDELING 
 

ElkWelzijn heeft in samenwerking met GGD Rivierenland en ‘Veilig Thuis’ een 
workshop over Ouderen Mishandeling georganiseerd. In Nederland wordt naar 
schatting één op de 20 ouderen mishandeld. En wellicht zijn het er nog veel 
meer. Waar moet bijvoorbeeld bij ouderenmishandeling aan worden gedacht en 
wie doen dit dan? Vaak zijn het mensen rondom de zorg van iemand die niet 
meer voor zichzelf kan opkomen en afhankelijk is van anderen. Denk hierbij aan 
familie, kinderen, kleinkinderen, buren en hulpverleners. Hieronder enkele 
situaties die als mishandeling kunnen worden aangemerkt. 
o Bedreiging  
o Lichamelijke of psychische mishandeling  
o Seksueel misbruik 
o Verwaarlozing  
o Diefstal  
o Ontnemen van rechten, zoals het weghouden van bezoek en post. 
De workshop was met name bedoeld om aan te geven dat, als er signalen zijn 
dat er iets niet in de haak zou kunnen zijn (‘het onderbuik gevoel’), hier dan over 
gepraat moet worden met de familie van betrokkene. Of neem contact op met 
één van de Sociale Wijkteams of de wijkcoach van ElkWelzijn. Samen met de 
Ouderen Adviseur kan dan worden gekeken of er aandacht aan betreffende 
situatie moet worden besteed. 
 

Wijkcoach ElkWelzijn:  tel. 0345 515227  
Sociale Wijkteams: tel. 06 46 98 52 75  
                                   of via e-mail  sociaalwijkteam@swtculemborg.nl  
 

 
 

mailto:sociaalwijkteam@swtculemborg.nl
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GRATIS COMPUTERHULP VOOR 50+ERS 
 

Sinds 5 september 2018 geven de leden van de ‘Digitale Inloop Senioren’’ (DIS) 
weer gratis computerhulp aan 50-plussers. 
 
De DIS-groep kan hulp bieden bij: 
 

 het werken met Windows 
 het werken met programma's als Word, Excel en PowerPoint 
 internetten en e-mailen 
 foto- en videobewerking 
 het beveiligen van uw apparaat en programma's 
 het opschonen van uw apparaat: verwijderen van ongewenste en overtollige 

bestanden en bestandsonderdelen; de computer zal hierna weer sneller 
werken 

 
Wij zijn op onderstaande locaties en openingstijden te vinden: 

- Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20 te Culemborg 
Elke woensdagmorgen van 10.00 u. tot 12.00 u. 
Te vinden op het plein, bij binnenkomst gelijk rechts. 

- Openbare Bibliotheek Herenstraat 29 te Culemborg 
Elke woensdagmiddag van 14.30 u. tot 16.30 u. 
In de computerzaal op de tweede verdieping (lift aanwezig). 

 
Neem, indien aanwezig, uw eigen tablet of laptop mee. Dan kunnen wij u ter 
plekke de ondersteuning bieden die u wenst. 
In de computerzaal van de bibliotheek zijn computers aanwezig waar u onder 
begeleiding van een DIS-groepslid op mag werken. Indien u nog niet in het bezit 
bent van een computer kunt u zelf ontdekken wat de mogelijkheden van de 
computer zijn. 
De hulp is gratis maar een donatie is altijd welkom. 

 
Meer informatie is te vinden op: 
 

Internet:  
disgroepculemborg.weebly.com 
 

E-mailadres: 
disgroepculemborg@gmail.com  

mailto:disgroepculemborg@gmail.com
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WOORDZOEKER 

 

S W U E E Z T S R E I A A 
T O G A W N E K E T P P R 

I O N E E I L R A N O O M 

U R E C R G O L S R O H E 
D D L F T M I N T U L S E 

S E A R A A A U E S S D N 
P E T A A A G A R S D N S 

R N N N P E L O N I K A K 

E S S S E F O I A S E L R 
K I P S A N F L N C H S U 

E E A B S E E N I H C IJ T 
N O E H R C M A L E I S E 

N T L IJ T S R A A G N O H 
F O N E E M M E E F A R G 

 
o ALFABET o FRIES o PEN o TALEN 
o ARMEENS o GERMAANS o POOLS o THAI 
o CHINEES o GRAFEEM o PORTUGEES o TEKEN 
o  DEENS o HONGAARS o ROMAANS o TURKS 
o DIALECT o IERS o RUIGE o WOORD 
o DUITS o IJSLANDS o RUSSISCH o ZEEUWS 
o FINS o ITALIAANS o SPAANS o ZWEEDS 
o FONEEM o MALEIS o SPREKEN  
o FRANS o NOORS o STIJL  

 
 
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 september/oktobernummer is: KWISPEDOOR 
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
info. Ton Scholtens telefoon 0345 753039 
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 09 + 16 + 23  
november en  07 + 21 december. 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 u. 
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de 
keuringsarts, via Medipartners, tel. 071-5728434. De keuringskosten voor het 
BE-rijbewijs bedragen € 22,50 voor Vrienden van Senioren Collectief en leden 
van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 27,50 voor niet-leden. U dient 
genoemde kosten (met pinpas) te betalen aan de arts. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheids-
verklaring kopen die u ter plaatse moet invullen.  
MEEBRENGEN  
voor de keuring dient u mee te brengen: 

- een flesje met uw eigen urine, 
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek), 
- de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
- uw rijbewijs, 
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas, 
- contant geld voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,00) en 

een betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts. 
 
 

AANMELDSTROOK KERSTMARKT WINTERDROOM 12 DECEMBER 2018 
(zie pagina 09) 

Naam  tel.nr. nr. opstap-
plaats 

rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:     

2:     

3:     

4:     

Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 



22 DE KIJKER NOVEMBER 2018 

 

 
  



DE KIJKER NOVEMBER 2018 23 

 

UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

Het is me wat: ik heb contant geld nodig, maar waar 
moet ik in Culemborg zijn om te pinnen? Op het 
Chopinplein bij de ABN AMRO kan worden gepind, 
maar in dat hoekje voel ik me niet zo veilig. Er staan 
daar altijd wel wat jongeren op de uitkijk. De Coöp 
heeft geen pinapparaat meer en bij de Emté, iets 

verderop, is de pinautomaat defect. Ook het pinnen bij de Rabobank in de 
Boerenstraat is erg onrustig. Toen ik laatst mijn ongenoegen hierover uitte, zei 
mijn gesprekspartner: “Ik heb nooit geld op zak, ik pin alles. Geld op zak is toch 
niet meer nodig”. Ik weet ook wel dat dit kan, geen geld meer in de knip en alles 
digitaal betalen. Maar ik vind een beetje geld in mijn portemonnee wel heel erg 
fijn en gemakkelijk. Ben ik nou zo ouderwets of kunnen we echt zonder geld op 
zak? Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog niet zonder contant geld op zak 
kan. Bijvoorbeeld: ik liep op dinsdag op de markt en toen hield iemand mij aan 
en vroeg: “Wil je een lootje kopen van Pieter Aafjes?”. Ik trek mijn portemonnee 
open en koop een lot. Of wat dacht je van een overtochtje met de pont? Wellicht 
kan je die twee euro wel pinnen, dat heb ik nog niet gevraagd. Zou je in de kerk 
ook al met de pin kunnen betalen en moeten we de collectant aan de deur ook 
doorsturen? Maar het allerergste vind ik dat als iemand iets voor mij doet, ik 
hem niet even iets zou kunnen toestoppen! Nu kan ik gelukkig zelf nog bood-
schappen doen, maar stel je voor dat de buurvrouw of de hulp even wat voor je 
meeneemt uit de supermarkt. Moet ik dan mijn pinpas meegeven? Maar alle 
instanties waarschuwen toch dat je je pinpas nooit moet uitlenen. Wat je tegen-
woordig vaak ziet, is dat als een kleinkind zijn rapport laat zien, er geld wordt 
overgemaakt op zijn of haar bankrekening. Dat is toch niet leuk voor zo´n kind? 
Hij of zij ziet geen centjes of flappen. Het gevoel van beloning lijkt me dan ver 
weg. Ja, het wordt er volgens mij niet gezelliger op. Want centjes voor een ijsje 
aan een kind geven kan ook niet meer als we geen geld meer in onze portemon-
nee hebben. Ik ben me bewust dat ik met de tijd mee zal moeten, maar of ik het 
allemaal wel wil? Ik maak me zorgen, hoe het moet als ik dat gehele digitale 
systeem straks niet meer kan bijbenen. Vroeger zei men vaak : “Ach, komen die 
tijden, komen die zorgen”. Daar moet ik dan maar aan denken. Ik hou nu op, 
want ik moet nog even op pad om ergens in Culemborg geld zien te pinnen, want 
die mooie ouderwetse portemonnee met die mooie vakjes voor papier en munt-
geld is leeg en dan voel ik me ‘blut en ongemakkelijk!’ 

H.S.  
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‘EEMJAZZ’ IN DE BRUINE KIP, BEUSICHEM 
zondag 28 oktober 2018 
 

U kunt genieten van een zacht spelend 
kwintet dat op een sfeervolle manier 
internationale nummers van toen speelt.  
De band laat zich inspireren door o.a.:  
Fats Domino (Blueberry Hill, I’m Walking), 
Louis Prima (Jambalaya),  
The Everly Brothers (Bye Bye Love),  
Guy Mitchell (Singing The Blues),  
Madeleine Peyroux (Dance Me To The 
End of Love, Walking After Midnight)  
Les Paul & Mary Ford (Johnny is the Boy for me, Mister Sandman).  
 

Locatie: Partycentrum ‘De Bruine Kip’, Klassenburgerstraat 18 te 
Beusichem (tegenover “De Meent”).   

Tijd: van 15.30 u. (inloop vanaf 15.00 u.) tot 18.00 u.  
Entree: toegang is gratis  
Vervoer:  indien u niet over eigen vervoer beschikt, kunt u tot vrijdag 26 

oktober 12.00 uur Stichting Samen Verder/Klaartje (tel. 0345 
520521) bellen voor vervoer naar Beusichem en terug. 

 

THEATER OUDEREN PROGRAMMA IN DE FRANSCHE SCHOOL 
maandag 12 november 2018 
 

In het programma ’Amsterdam-Parijs’ deelt Philippe 
Elan het podium met niemand minder dan Thérèse 
Steinmetz. Steinmetz vertrok 18 jaar geleden naar 
Frankrijk na een veelzijdige carrière en begon in 
Cannes te schilderen. Nu is deze ’grande dame’ terug 
alsof ze nooit is weggeweest. 
Philippe Élan verwisselde in 1986 Frankrijk voor 
Nederland nadat hij het concours ‘de la Chanson 
Alliance Française’ had gewonnen. Hij trad in de 
afgelopen jaren op met artiesten als Cor Bakker, 

Louis van Dijk, Liesbeth List en Laura Fygi. Recenter is zijn samenwerking met zijn 
vaste begeleider Reijer Zwart. Naast zijn samenwerking met jazz- en popmuzi-
kanten heeft Philippe ook vaak opgetreden op klassieke podia samen met het 
Gemini ensemble, Holland Symfonia en het Metropole Orkest.   
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AGENDA  SSCC 
NOVEMBER 2018 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Zo 28 okt. Eemjazz in ‘De Bruine Kip’ zie pag. 25 15:30-18:00 

Zo. 04 nov. 
Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem 
Rondleiding in het Oude Stadhuis 

14:30 
14:00-15:00 

Vr. 09 nov. Rijbewijskeuring, zie pag. 21 10:00 

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

Zo. 11 nov. Culemborg700: Kennisquiz  

Ma. 12 nov. TOP programma in ‘Fransche School’, zie pag. 25 14:00 

Vr. 16 nov. Rijbewijskeuring, zie pag. 21 10:00 

Za. 17 nov. 
Sinterklaasintocht 
Pannenkoeken eten in Lage Vuursche, zie pag.13 

 

Zo. 18 nov. Culemborg700: Proeverij Bewust Culemborg  

Vr. 23 nov. Rijbewijskeuring, zie pag. 21 10:00 

Za.  24 nov. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840) 10:00 

Do. 29 nov. 
Culemborg700: 
700 gezichten van Culemborg (tot 10 december) 

 

 

IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 
Brei- en haakcafé : op de woensdagen 14:00-16:00 u. 
Tablet café: op de woensdagen van de oneven weken  09:00-11:30 u. 
 

IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘: op maandag 11:00-11:30 u. 
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  Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven. 
  Voor aanvullingen/wijzigingen: houd de maandflyer en affiches in de gaten! 

 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 

Info: Gerrie Voorhorst,  0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub van 09.30 tot 11.30 u. Geen kosten: zelf schilder-, 

teken- of knutselspullen meebrengen. Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 

 
 
 
  

 
                AGENDA                                                 BEATRIXSTRAAT 20 

 

NOVEMBER 2018 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Vr. 02 nov. 
sep. 

Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Do. 
09 
ov. 

08 nov. Uilen op bezoek, gratis 14:00-16:00 

Vr. 09 nov. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Do. 15 nov. Herfstmiddag, kosten € 1,50 (soep) 14:30-16:00 

Vr. 16 nov. 
sep.  

Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Vr.  23 nov. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 

Di.  27 nov. Bewonersbingo, € 2,50/€ 3,50 19:00-2100 

Vr.  30 nov. Mode- en sieradenverkoop 10:00-16:00 

Het Plein wordt eerdaags vernieuwd 
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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 
 

Dinsdag  
13:30 – 16:00 Sjoelen 
20:00 – 22:00 Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft 
 

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 
13:30 – 16:30 Klaverjassen 
19:15 – 21:30 Koersbal 
 

Vrijdag  
09:30 – 11:30 Brei- en haakclub 
09:00 – 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute 
10:00 – 12:00 Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen 
 
KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING (thee/koffie voor  € 0,75 / € 1,00) 

Maandag t/m vrijdag   van 09:00 tot 12:00 
Zaterdag    van 10:00 tot 12:00 
Zondag    van 10:30 tot 12:00 
 

 
 

IN ZORGCENTRUM KULENBURG (in benedenruimte ‘Bloesem’)  
Handwerken voor een goed doel,  elke woensdagochtend  10:00-11.30 u. 
Zie pagina 13.  
Van harte welkom!  
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COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Secretariaat:  
Post:       
E-mail:    
K.v.K.: ..  
Bank:...   
Web: .. .  

 

Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
sscc.secretariaat@gmail.com 
64893847 
NL58 RABO 0308 6178 00 
www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

              henniesmidt@versatel.nl 
0345 515013 

Secretaris /  
penningmeester 

Theo Hendriksen 
             sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

Algemeen lid Ton Scholtens 
             a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
         dirksonidus@ziggo.nl  

0345 518935 

Algemeen lid Jan Pieters  
             jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie De Kijker  Riet van Hazendonk 

             redactie.dekijker@gmail.com 
0345 515001 

Distributie De Kijker  
Rijbewijskeuring 

Ton Scholtens 
             a.h.scholtens@tele2.nl 

0345 753039 

Belastingen 
invulservice 

Hans van Wijngaarden 
             dewijngaard@hotmail.com 

0345 513955 

Dagreizen Virginie Vermeulen 
             virginievermeulen@hotmail.com  

06 39142217 

‘Klaartjes’-reizen 
 
Levensverhaal 
Culemborg (LVC) 

Riet van Hazendonk 
         mfcvhazendonk@ziggo.nl 
Loes van Baaren 
         loesvanbaaren@gmail.com 

0345 515001 
06 44332600 

   

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

mailto:dirksonidus@ziggo.nl03456
mailto:mfcvhazendonk@ziggo.nl
mailto:loesvanbaaren@gmail.com


Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

December 2018 - Januari 2019



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

onderhoud
verkoop

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar 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.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

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

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl





Prijssestraat 98 | 4101 CS Culemborg 
info@delangeuitvaartverzorging.nl | www.delangeuitvaartverzorging.nl

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN





Wist u dat wij:

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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

Welkom

Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij

(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525





ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

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

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

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





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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In 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 eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog 
serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en 
Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl





KUBUS
WONEN
Passion meets 

creation

KUBUS WONEN
A. Van Diemenstraat 34 A

4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken -  Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen - 
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens - 

Decoratie  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten



SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

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

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

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

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis

- Dagvoorzieningen

- Revalidatie

-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties

-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in MS, Parkinson en Alzheimer

- Ontmoeting en activiteiten

-  Behandeling in groepsverband in 

de kopgroep dementie

- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Datkan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel-
centrum De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 

Culemborg, Ochten, Maurik, 

Lienden, Dodewaard,

Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of

www.zorgcentradebetuwe.nl













WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof


