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www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

A.VAN DIEMENSTRAAT18 b  CULEMBORG
TELEFOON (0345)53 01 46  WWW.FAMILYFIT.NL

Leden van ANBO, KBO-PCOB en vrienden van Senioren Collectief
 kunnen voor € 10,00 per maand 2 x per week sporten op;

maandag, woensdag en vrijdag om 11.30 uur 
dinsdag om 11.00 uur

Reserveren via www.family�t-online.nl/online-reserveren
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VAN HET BESTUUR 
 
Er is alweer een jaar om, wat gaat het toch snel. Weer een jaar waarin we niets 
op termijn hebben kunnen plannen. Een jaar waarin veel zaken niet door hebben 
kunnen gaan. Een jaar waarin we steeds alles met een “tenzij” hebben moeten 
regelen. Helaas is het jaar 2022 hiermee ook begonnen. We hopen, en spreken 
hierbij dan ook de wens uit, dat we gauw van het virus verlost zijn en dat 2022 
weer een normaal jaar mag worden. Ondanks alle beperkingen hebben wij 
getracht zoveel mogelijk door te laten gaan, hoewel sommige activiteiten toch 
moesten worden afgelast. De dagtochten konden, in verband met de maatre-
gels, helaas niet doorgang vinden en op de valreep hebben wij het jaarlijks 
Senioren Event weer moeten uitstellen. Gelukkig hebben we DE KIJKER nog wel 
kunnen bestendigen en op tijd weer in de brievenbussen gekregen.  Enkele 80+ 
middagreisjes hebben, in de periode dat er wat ruimte was in de opgelegde 
maatregelen, nog wel kunnen plaats vinden. De rijbewijskeuringen zijn, volgens 
het vooraf opgestelde schema, door kunnen gaan. De Seniorenbeurs was even 
een twijfel, maar was net nog mogelijk alhoewel met wat aanpassingen en het 
tonen van de QR-code.  Naast genoemde activiteiten heeft het bestuur een 
mantelovereenkomst gesloten met De Theaterwerkplaats voor 65- plussers met 
name wat betreft de realisatie van het project “Als de muren konden spreken”. 
Door de mogelijkheden van het online vergaderen konden de besprekingen met 
de verschillende sociale netwerkorganisaties doorgaan en hierdoor konden de 
contacten met de diverse gremia in de ouderen zorg gestand blijven. Dit heeft 
o.a. geresulteerd dat met Gemeente en andere sociale organisaties in Culemborg 
- de Coalitie “Eén tegen Eenzaamheid” - door de Stichting mede werd 
ondertekend. Ook werd het project “De derde Helft” van de Hockeyclub, 
geïnitieerd door het Ouderenfonds, ondersteund. Onder auspiciën van de KBO-
PCOB heeft de belastingservice alles in het werk gesteld om ook in de Corona 
periode assistentie te verlenen bij het invullen van de belastingformulieren. 
Een hulde en dank aan de vrijwilligers die de Stichting ondersteunen met hun 
inzet, enthousiasme en betrokkenheid is hier zeker op zijn plaats. Ook willen wij 
de Vrienden van de Stichting en Sponsors bedanken, die met hun financiële 
bijdrage de activiteiten van de Stichting mogelijk maken.  

Zeker mogen we de adverteerders niet vergeten. Door hen kon DE KIJKER in 
2021 weer gratis bij de 1600 lezers worden bezorgd. 
Al met al heel veel dank aan allen die de Stichting een warm hart toedragen en 
het mogelijk maken om de doelstellingen, zoals die zijn neergelegd in de 
statuten, waar te maken. 

 

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
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     vervolg pag. 05 
 
Onder het motto van de Stichting VOOR EN DOOR SENIOREN laten we samen 
zien dat we er voor de senioren in Culemborg willen zijn. Dat we met ons aller 
inzet eraan werken dat de senioren zeker niet achter de geraniums hoeven te 
gaan zitten en dat er een stem in Culemborg is die van zich laat horen.  
 

Het bestuur van de Senioren Collectief wil in ieder geval alle senioren en hun 
familie een naar wens verlopend jaar 2022 wensen. 
     
Namens het bestuur van Stichting Senioren Collectief 
Hennie Smidt, voorzitter.   
 

 

IN MEMORIAM THEODORUS MARIA VAN DAM 

 
Theo van Dam, wie kende hem niet… 
In DE KIJKER nr. 5 van juni 2021 wijdden we een artikel aan hem. Hij was toen 
gehuldigd met een Koninklijke onderscheiding. Die had hij zeer verdiend. Heel 
jammer was het dat hij die niet al veel eerder heeft mogen ontvangen want hij 
was er zo enorm blij mee en nu is Theo op 1 december 2021 overleden. Dus zeer 
verdrietig dat hij er maar zo kort van heeft kunnen genieten.  
Theo was een bekend figuur. Je zag hem heel dikwijls, bij wijze van spreken dag 
en nacht, allerlei activiteiten en festiviteiten fotograferen. 
Wat u, als lezer misschien niet wist of weet, is dat Theo actief was bij onze DE 
KIJKER. Nadat de teksten klaargemaakt waren zette hij ze in een lay-out zodat 
het concept DE KIJKER naar de drukker kon. En in alle drukte van zijn vele andere 
werkzaamheden zorgde hij er steeds voor dat DE KIJKER op tijd klaar was en er 
netjes uitzag. 
We missen Theo en staan er weer en nogmaals bij stil wat voor een trouwe en 
creatieve werker hij was voor ons, de SSCC. 
Wij wensen zijn echtgenote, Tiny, veel kracht en sterkte. 
 
In deze, mede namens het bestuur, 
Riet van Hazendonk, redacteur DE KIJKER 
 

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

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

Doe mee en beweeg,
mens durf te leven!

(Ramses Shaffy)

Evelien van Wiggen
Multatulilaan 1, 4103 NM Culemborg
06 18 86 72 83 - evelien@evelanx.nl

www.evelanx.nl

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen  (In Balans, Leefstijl)

Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met 
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages, 
aangepast aan uw persoonlijke situatie. 

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op. 
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd
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WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Beste lezers,  
 

Is het jullie ook opgevallen dat vandaag de dag iedereen boos is op iedereen. We 
zijn boos op de regering, boos op de zorg en artsen, boos op de politie, boos op 
de klimaatvandalen, ja op wie eigenlijk niet. Het valt me op dat niemand eens 
positief praat over hen die zich al jaren inzetten voor de huidige maatschappij 
met al zijn problematieken. Mensen die dag en nacht bezig zijn om er een 
ommekeer aan te geven. Je kan het eens of oneens zijn met de door hen 
genomen besluiten of maatregelen, maar het is ontzettend moeilijk om rekening 
te houden met de mening of gevoelens van 17 miljoen mensen en de kennis van 
ik weet niet hoeveel wetenschappers. Ik kan me indenken dat de jeugd 
momenteel de toekomst somber of zelfs zwart inziet. Zij dragen het dan ook 
letterlijk en figuurlijk uit. De jeugd is niet alleen obstinaat maar draagt ook heel 
veel zwarte kleding. Kijk maar eens om je heen. Een zwarte broek en jasje en het 
liefst nog iets zwarts op het hoofd. Allemaal hetzelfde, niets inventiefs, nou ja 
soms een blauwe jeans. Nou daar word je ook al niet vrolijker van. Neen, dan wij 
ouderen. De jeans wordt langzamerhand in de mottenballen gedaan, want wij 
gaan steeds “jonger en netter” gekleed. Wij willen laten zien dat we er zijn en 
dat we jong willen blijven en door onze levenservaring relativeren we meer.  
Deze keer ben ik wel heel somber en zwartgallig in mijn verhaal, maar het getij is 
inmiddels gekeerd. Ik zal het vertellen. Laatst moest ik vroeg in de ochtend even 
iemand wegbrengen. Het was erg mistig, maar het rijden ging wel. Op de 
terugweg trok de mist gelukkig enigszins op en zag ik een plaatje ontstaan dat 
me hevig ontroerde. Over de velden hing nog een lage optrekkende nevel, alleen 
de bladen van de windmolens torenden er bovenuit. Toen ik naar rechts keek 
zag ik dat in de verte, tussen de kale hoge 
bomen, een prachtige grote roodkleurige 
zon opkwam. Het begin van, zoals later 
bleek, een mooie stralende winterdag met 
een ijsblauwe lucht. Een beeld dat ik, na mijn werkzame leven waarbij ik altijd 
vroeg op moest, al heel lang niet meer had gezien. Dit beeld is me bijgebleven en 
is voor mij nu weer het teken dat na een mistige en sombere periode toch altijd 
weer een keer de zon tevoorschijn komt. 
Dit in herinnering houdend wens ik iedereen in 2022 een mooie opkomende zon 
met daarbij veel zonnige dagen.                                                     
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service



KBO-PCOB CULEMBORG E.O. ZOEKT EEN PENNINGMEESTER 

De ouderenvereniging KBO-PCOB in Culemborg is op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. De huidige penningmeester heeft om privé redenen besloten 
zijn functie per 1 juli 2022 neer te leggen. 
De plaatselijke afdelingen van de KBO zijn zelfstandige verenigingen. De PCOB-
afdelingen zijn dit niet en worden nog centraal aangestuurd. Landelijk is er wel 
de intentie om tot een fusie te komen, maar het is nog niet zover. In Culemborg 
is er wel samenwerking en integratie van deze twee organisaties. 
Omdat bij de KBO plaatselijk de contributie wordt geïnd en bij de PCOB dit vanuit 
de landelijke organisatie wordt gedaan, is er momenteel nog een gesplitste 
boekhouding.   
 

De taak van de penningmeester is: 
- Het bijhouden van de boekhouding van de plaatselijke afdelingen (zowel van 

KBO als PCOB)  
- Het bijwonen van de bestuursvergaderingen (± 2 uur per maand)  
- Het versturen van de contributie facturen  
- Het maken van een financieel jaarverslag voor de Algemene Ledenverga-

dering (1 x per jaar) 
 

Lijkt u het wat om deze ouderenvereniging te ondersteunen met uw kennis en 
inzet, schroom dan niet om te bellen met huidige penningmeester de heer Hans 
Dirkse, telefoon 06 24498308 of de voorzitter de heer Jan Pieters telefoon 06 
14493924. 
  
 
TELEFONISCH SPREEKUUR VOOR VRAGEN OVER HET OV  
 
Aan 55-plussers geven OV-ambassadeurs en vrijwilligers uitleg 
over reizen met trein en bus. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar 
vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. 
Momenteel (medio januari) zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar 
met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u wel terecht bij OV-
ambassadeurs op telefoon 038 - 303 70 10 
en wel op de volgende tijden: 
- maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
- dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur 
- maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 
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Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00



TRIUM NOTARISSEN 
 
Op 15-12-2021 is het coalitieakkoord gepresenteerd. Als meest in het oog 
springende zaken hebben we voor u geselecteerd: 
 

De vrijstelling van de eigenwoningschenking van 100.000 euro (ook wel 
jubelton genoemd) wordt afgeschaft.  
De afgelopen tijd kregen wij al meer signalen dat dit eraan zat te komen. Het is 
nog niet duidelijk per wanneer deze vrijstelling wordt afgeschaft want hiervoor 
zal de wet moeten worden aangepast. We kunnen ons voorstellen dat u vragen 
hebt als u bijvoorbeeld al aan een van de kinderen wel die schenking hebt 
gedaan en aan de andere kinderen nog niet. Over een oplossing hebben wij ook 
al nagedacht en adviseren u daarover graag in het nieuwe jaar. Als u daarop 
vooruitlopend al wat informatie wilt ontvangen om u te oriënteren, dan horen 
we dat graag via: communicatie@netwerknotarissen.nl. 
 

Vrijstelling voor het schenken en erven van een familiebedrijf. 
Het lijkt erop dat deze intact blijft maar wordt aangepast om, zoals het in het 
coalitieakkoord wordt genoemd, ‘oneigenlijk gebruik’ tegen te gaan. 
 

Starters meer toegang tot de woningmarkt.  
Er worden voor starters meer mogelijkheden gecreëerd voor toegang tot de 
woningmarkt. Zo wordt het voor huurders mogelijk om de gehuurde woning 
(onder voorwaarden) te kopen van de woningcorporatie. Ook komt de ‘premie-
A’ woning voor starters terug. Bij het aanvragen van een hypotheek door starters 
wordt de actuele stand van de studieschuld bepalend. 
 

Voor senioren wordt het eenvoudiger gemaakt een deel van de waarde 
van het huis op te nemen. 
Er staan geen plannen in het akkoord om de hypotheekrenteaftrek te 
veranderen. 
 

De Maatschappelijke B.V. komt in de wet.  
Dit is een B.V. met een maatschappelijk doel. We hebben al een eerste aanzet 
van het wetsontwerp hiervoor gezien en meegedacht hoe dat te verbeteren is en 
uitvoerbaar te maken in de praktijk 
 

We blijven voor u op dit gebied de ontwikkelingen volgen en berichten u als er 
meer nieuws is over deze onderwerpen. 
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl

Welkom

Voor al uw boeken en
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



LIONS CLUB DONEERT ALZHEIMER CAFÉ CULEMBORG                                   
persbericht 22 oktober 2021 
 
Op donderdag 21 oktober 2021 ontving coördinator Mirella Muis in het Alzhei-
mer Café Culemborg een cheque uit handen van president Martijn van Leeuwen 
van de Lions Club uit die stad. 
Als onderdeel van de wereldwijde organisatie is de Lions Club ruim veertig jaar 
actief in Culemborg. De Lions vormen een vriendenclub die elkaar geregeld ont-
moet en die onder het motto ‘we serve’ een bijdrage wil leveren aan de samen-
leving. In de aanloop naar de feestdagen organiseren de Lions jaarlijks in novem-
ber een wijnproeverij in het Jan van Riebeeckhuis in Culemborg, in samenwer-
king met gerenommeerde Culemborgse wijnhandelaren. De opbrengst van de 
proeverij en de wijnverkoop wordt bestemd voor een goed doel. 
 

De laatste editie viel deze eer te beurt aan het Alzheimer Café Culemborg. 
Martijn van Leeuwen daarover: “Voor de keuze van het goede doel hanteren we 
enkele criteria. Zo steunen we ieder jaar een ander goed doel en selecteren we 
initiatieven met maatschappelijke meerwaarde die grotendeels afhankelijk zijn 
van donateurs.” Het Alzheimer Café Culemborg is zo’n initiatief. “We zijn blij 
hieraan een bijdrage te kunnen leveren,” zegt Van Leeuwen. “Het aantal mensen 
met dementie groeit. De diagnose heeft een grote impact op hun leven en dat 
van hun naasten. Het Alzheimer Café biedt daarin ondersteuning als ontmoe-
tingsplek en als bron van informatie over uiteenlopende aspecten van leven met 
dementie.” 
 

Door corona moest de officiële overhandiging van de cheque in 2020 even wach-
ten. “Het is fijn dat we dit feestelijke moment nu konden beleven in onze nieuwe 
en sfeervolle locatie in Het Bolderhuis,” zegt Mirella Muis, de onlangs geïnstal-
leerde coördinator van het Alzheimer Café Culemborg. Mede met de prachtige 
donatie van de Lions Club heeft het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling 
Rivierenland in eigen beheer een dementiesignaleringskaart kunnen ontwikke-
len. Deze bevat tien signalen die zouden kunnen duiden op symptomen van 
dementie. Het doel van de kaart is bewustwording en herkenning te bevorderen. 
Ten slotte kan dementie iedereen treffen en hoe eerder mensen met dementie 
ondersteuning krijgen, hoe beter. 
De signaleringskaart is in fysieke vorm beschikbaar, of te downloaden van de 
website van Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland. 
Voor meer informatie: Tine Reinders, bestuurslid Alzheimer Nederland, afdeling 
Rivierenland tel. 06-86895747. Mail: tine.reinders@alzheimervrijwilligers.nl,  
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DE FIETS VAN JAAP                              DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Ook ik ken de levensfasen: mijn verleden, mijn heden, mijn toekomst. Nu heb ik 
gezien mijn leeftijd en lichamelijke makkes weinig toekomst. Mijn heden is maar 
weinig opwindend. Maar mijn verleden is een rijk gevulde schatkist vol met her-
inneringen en gebeurtenissen. Eerlijk is eerlijk, ik vind het heerlijk om in de 
schatkist te grasduinen en er gebeurtenissen uit te zoeken om erover te praten, 
te vertellen of te schrijven. Het overgrote deel van de herinneringen zijn vreug-
devol maar er zijn er natuurlijk ook met een zwarte rand.  Een tragisch/ komi-
sche, die ik al dikwijls heb verteld, volgt hierna. 
 
Het is een zonnige vrijdagochtend in het voorjaar van 1940 in een straat in de 
Amsterdamse Rivierenbuurt. Vrijdags komt de vuilniswagen en dus staan de 
vuilnisbakken keurig in gelid aan de stoeprand. Deze vrijdag is het grofvuildag, 
d.w.z. er mag afgedankt huisraad op de stoep worden neergezet. Dus zien we 
kapotte stoelen, oude kastjes zonder deurtjes, een vogelkooi en ander ijzerwerk. 
 

Het is voorjaarsvakantie en ik speel met vriendjes ons geliefde pinkelspel op de 
putdeksel. Dan komt Jaap langs. Jaap is al 16 jaar, groot en sterk, zit op de am-
bachtschool en leert voor machinebankwerker. Geen idee wat het is, maar ja, wij 
zitten nog maar op de lagere school. Jaap heeft een oude fiets aan de hand, die 
hij heeft verdiend bij de fietsenstalling. Vol trots toont hij ons het oude vehikel, 
waarvan de banden kapot en lek zijn. Maar Jaap heeft om zijn nek twee andere 
banden. “Deze monteer ik er even op en knap de oude fiets als nieuw op”. Met 
enige jaloezie kijken wij als twaalfjarigen naar Jaap en zijn fiets en gaan door met 
ons spelletje pinkelen. Jaap loopt door tot aan zijn huis, zet daar aan de stoep-
rand de fiets op zijn kop, op zadel en stuur en draait met een grote moersleutel 
de wielen los en haalt ze uit de wielvorken. Hij pakt beide wielen op en neemt ze 
mee naar boven. Na een dik half uur komt hij weer beneden en ontdekt dan tot 
zijn grote schrik dat de grofvuil wagen niet alleen de kapotte stoel, het oude 
ladekastje zonder deurtje en de vogelkooi heeft meegenomen maar ook het 
geraamte van zijn fiets.  
 

Gelukkig ziet hij in de verte de grofvuil wagen. Hij zet de beide opgeknapte wie-
len met de nieuwe banden allebei tegen de nog niet geleegde vuilnisemmer en 
holt naar de grofvuil wagen. Hij haalt de wagen in en krijgt een medewerker zo 
ver dat hij het karkas van zijn fiets aan Jaap teruggeeft.  
Vol blijdschap hangt hij het karkas over zijn schouder en loopt terug. Dan ziet hij 
in de verte een man bij zijn wielen, naast de vuilnisemmer, staan.  
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Elisabeth hof

Huiselijk wonen voor 
mensen met demen�e in de 
Elisabeth hof in Culemborg

onderdeel van

U bent al�jd welkom om vrijblijvend te komen kijken. 
Wilt u zich op de wachtlijst laten plaatsen of daar meer over  weten?
Belt u dan met zorgbemiddeling: 0900-8433
www.stmr.nl

De Elisabeth hof is een kleinschalige woonvorm voor mensen met 
demen�e in de wijk Parijsch in Culemborg.

Er wordt 24 uurs zorg geboden aan bewoners met een WLZ indica�e 5 
of 7.

Bewonersgerichte zorg en welzijn van onze bewoners vinden we heel 
belangrijk. Er is een huiselijke sfeer en een goede bejegening van 
mensen met demen�e staat voorop. 









vervolg pag. 17 
 

De man bekijkt de wielen kritisch en hangt ze vervolgens aan het stuur van zijn 
fiets en rijdt weg. 
Met ontsteltenis ziet Jaap dit allemaal uit de verte gebeuren. Hij hangt het kar-
kas van de fiets op zijn schouder en holt in de richting van de wegrijdende fietser 
met het roepen van: “Ho, stop, mijn wielen. Hé stop, mijn wielen”.  
 
Zijn geroep dringt niet door tot de wegrijdende fietser maar wel tot ons, de pin-
kelaars, die van het voorval nauwelijks iets meegekregen hebben. Jaap is uitge-
hold en gaat zitten op de ijzeren vuilnisemmer van de stad Amsterdam en staart 
met een wezenloos gezicht in de richting van de weggereden fietser met zijn 
wielen. Zijn gelaat vertoont alle denkbare emoties: wanhoop, woede, teleurstel-
ling en verbijstering. 
 

Nu gebeurt er iets merkwaardigs. De gebeurtenis dringt door tot de pinkelaars 
maar in plaats dat zij medelijden met Jaap hebben, beginnen zij hem te plagen. 
Voer voor psychologen. Onbewuste jaloezie (hij wel en wij geen fiets). Of was 
het gewoon leedvermaak en leedvermaak is vaak het leukste vermaak. 
De plagerijen zijn nog enige tijd doorgegaan: “Japie waar is je fiets?” maar deze 
hielden op 10 mei, de dag dat de Duitse legers Nederland binnen vielen, op. 
Toen was er andere gespreksstof. Zelfs toen Jaap na een aantal maanden twee 
wielen voor zijn fiets kreeg, werd er over het voorval niet meer gesproken. 
In 1943 ging Jaap, om tewerkstelling in Duitsland te voorkomen, als boeren-
knecht werken in Tull en ‘t Waal. Ik heb hem nooit meer terug gezien. Volgens 
latere buurtroddel zou hij een boerendochter zwanger hebben gemaakt, maar 
daar had de fiets niets mee te maken… 
 

                 

    

14 februari 2022 
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BELASTING INVULSERVICE  DOET EEN DRINGENDE OPROEP: WIE HELPT ? 

De belasting invulservice is een dienst van de ouderenvereniging KBO-PCOB. Al 
sinds de oprichting van Senioren Collectief Culemborg wordt er samen gewerkt 
om de senioren van Culemborg, die zelf hun belastingformulieren niet kunnen 
invullen, te assisteren bij de aangifte van de inkomensbelasting en toeslagen-
formulieren. 
Door het overlijden van de Heer Jansen en het stoppen van de Heer van 
Wijngaarden is er een tekort aan menskracht. Wij zijn nu naarstig op zoek naar 
nieuwe geschikte vrijwilligers die kunnen helpen bij het invullen van deze 
aangiftes. Het is mogelijk om een spoedcursus van de KBO-PCOB te volgen om 
de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen op gebied van belastingen te 
volgen. Veel ouderen kunnen nog niet omgaan met de computer of zijn niet 
instaat zelf dergelijke administratieve handelingen uit te voeren. In februari 
vallen de formulieren weer in de brievenbussen. Daarom hierbij een dringende 
oproep om de belastinginvul service weer optimaal te kunnen inzetten. 
Informatie en aanmelden bij de Heer Rini van den Reek tel.  06 53610201. 
 
Mededeling 
Een van de leden van de belasting invulservice, de Heer Hans van Wijngaarden, 
heeft aangegeven dat hij, na jarenlange inzet voor deze dienst, om gezondheids-
redenen, helaas moet stoppen. Wij willen hem vanaf deze plaats bedanken voor 
zijn geweldige inzet. In december 2021 kregen wij het droeve bericht van het 
overlijden van de Heer Johan Jansen. Postuum willen wij hier ook onze dank 
uitspreken voor zijn jarenlange inzet om senioren te helpen bij het invullen van 
hun belastingformulieren. 
 
Om privacy redenen hebben 
beide heren nooit 
doorgegeven, wie zij 
assisteerden. Wij kunnen ons 
voorstellen dat die betreffende 
senioren dit jaar om het hand 
zitten. Als dit het geval is laat 
het dan weten aan de 
coördinator van deze dienst: 
de Heer Rini van den Reek 
KBO/PCOB. Tel. 06 53610201. 
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VALPREVENTIEAKKOORD GEMEENTE CULEMBORG 
 
Ouderen maken vaker kans op vallen. En als zij vallen, lopen zij meer risico op 
breuken en ziekenhuisopname. Valincidenten zijn de grootste oorzaak waarom 
ouderen niet langer zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast wordt het leven aan-
zienlijk minder leuk wanneer men, uit angst om te vallen, allerlei dingen gaat 
vermijden. 
In Culemborg hebben de verschillende instanties de handen ineengeslagen om 
hier iets tegen te doen. Het blijkt namelijk dat wanneer je als oudere genoeg 
blijft oefenen, sporten en/of bewegen dat de valrisico’s aanzienlijk verminderen. 
Om mensen goed in beweging te houden of weer te brengen zijn er fittesten en 
beweegprogramma’s beschikbaar. 
 
Wilt u meer gaan bewegen of sporten en weet u niet waar te beginnen, doe dan 
eerst een fit test bij Fysiotherapie Culemborg of Evelanx fysiotherapie. Daarna 
weet u of u zich kunt aanmelden bij een sportclub of dat het verstandiger is eerst 
een beweegprogramma of een valprogramma te doen. De Gemeente Culemborg 
en GGD Gelderland-Zuid ondersteunen deze programma’s van harte en daarom 
kunnen deze dan ook voor een kleine vergoeding (slecht € 3,00 per les) worden 
aangeboden. 
 
 
STERKER OP UW BENEN – PROGRAMMA BALANSTRAINING 
 

Het programma is bedoeld voor iedereen die graag zekerder op zijn/haar benen 
wilt staan. De balanstraining is een 25 weken durende cursus, waarin uw balans, 
spierkracht en evenwicht een opfrisser krijgt. Door middel van spel, krachtoefe-
ningen, wenden en keren, parcoursen en van en naar de grond te oefenen. De 
cursus is gebaseerd op Tai Chi, ontspannen bewegen met aandacht.  
De lessen worden gegeven door een Fysiotherapeut, samen met een Tai Chi do-
cent. Ze duren 1,5 uur en starten met een kopje koffie of thee. Bij de cursus 
hoort een boek waarin belangrijke informatie en oefeningen zijn opgenomen.  
 
Start cursus, bij voldoende deelnemers, 3 februari 2022, tijd 14:30-15:45, in het 
Muziekgebouw Concordia, Westersingel 88.  
Informatie en aanmelding Evelanx Fysiotherapie, Evelien van Wiggen, telefoon 
06-18867283. 
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Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 



LEREN VALLEN – PROGRAMMA VALLEN VERLEDEN TIJD 
 

Het programma is bedoeld voor thuiswonende ouderen met een verhoogd val-
risico: mogelijk omdat u wat stijver bent geworden, spierkracht in de loop der 
tijd is afgenomen of een wat minder goed evenwicht heeft. Mogelijk bent u al 
eens gevallen of heeft u angst om te vallen. Om dit programma te volgen moet u 
minimaal enkele minuten los kunnen lopen, dus zonder stok of rollator. 
 

Vallen Verleden tijd wordt gegeven door twee daarvoor opgeleide fysiothera-
peuten. Het wordt gegeven in de oefenzaal van de praktijk en is een groepstrai-
ning voor maximaal 10 personen. 
Het totale programma bestaat uit 10-wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Er 
wordt een hindernisbaan behandeld, valtraining en spelvormen gedaan. Na vijf 
weken plannen we een terugkomactiviteit.  
Na de les drinken we koffie of thee. Voor deelnemers met osteoporose is er een 
extra les. De lessen starten bij voldoende deelnemers in januari 2022. 
 

Info. en aanmelding Fysiotherapie Culemborg, Marian van Brenk, tel. 512658. 
 
FITTESTEN 
 

Wanneer u wilt weten hoe het met uw coördinatie, balans en spierkracht is voor 
u beslist of u een Balanstraining of Vallen Verledentijd cursus doet of direct naar 
een reguliere sport- of beweegactiviteit gaat, kunt u een fittest doen bij Evelanx 
Fysiotherapie of Fysiotherapie Culemborg.  
U kunt zich telefonisch aanmelden. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor de 
test. Er wordt een eigen bijdrage van € 5 gevraagd. Na de test beoordelen u en 
de therapeut of u mee kunt doen met sportactiviteiten. Of dat het misschien ver-
standiger is eerst een van de trainingsprogramma's te volgen die aangeboden 
gaan worden door Evelanx Fysiotherapie cq Fysiotherapie Culemborg. 
Marian van Brenk, Fysiotherapie Culemborg, Beatrixstraat 19, 4101 VS 
Culemborg, tel.512658 of email: info@culemborg.nl,  Evelien van Wiggen, Eve-
lanx fysiotherapie, Multatulilaan 1, 4103 NM, Culemborg. tel. 06-18867283 of 
email: evelien@evelanx.nl .  
 

N.B.: indien u (veel) medicijnen gebruikt, is het zinvol daarover eens met uw apo-
theek te praten. Sommige medicijnen hebben bijwerkingen waardoor u zich mis-
schien wankel op uw benen voelt.  Ook kan het zijn dat de medicijnen per abuis 
verkeerd worden ingenomen. Stop nooit zomaar met uw pillen, u heeft ze niet 
voor niets voorgeschreven gekregen, overleg altijd met uw arts of apotheek. 
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Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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Door mijn scootmobiel heb ik 
mijn bewegingsvrijheid terug!

Al 35 jaar is Vegro dé expert in 
hulpmiddelen
Het Vegro-team van zorgwinkel 
Culemborg staat voor jou klaar.
Hoe doen wij dat?
-  Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, 
 huren en kopen van hulpmiddelen; 
-  Bij ons kan je terecht voor advies, service en  
 onderhoud;
-  Vegro werkt samen met alle 
 zorgverzekeraars in Nederland waardoor jij  
 veel hulpmiddelen gratis kan lenen;
-  Telefonisch staat Vegro 24 uur per dag, 
 7 dagen in de week klaar om jou te helpen.

Waar kun je ons vinden?
Vegro zorgwinkel Culemborg 
Markt 52, 4101 BZ 
Telefoon: 088-1941412
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Veilig thuis én onderweg met personenalarmering!
Met een gerust gevoel zelfstandig op pad? Met het mobiel alarm van Wuzzi 
Alert® ben je altijd en overal veilig. 

-  De apparaatjes zijn zowel geschikt voor jongeren als ouderen. 
 En werken zowel binnen als buiten op basis van een Wuzzi   
 Alert® abonnement;
- Alle apparaten zijn voorzien van locatiebepaling,  
 met één druk op de alarmknop weet de 
 gealarmeerde direct waar je je bevindt.

Hierdoor wordt je bewegingsvrijheid 
een stuk groter! Welk apparaatje iemand 
nodig heeft, verschilt per persoon. 

Bij Vegro hebben wij voor ieder wat wils!

Verkrijgbaar
bij Vegro!

Wij bezorgen 
ook thuis!



STAMPPOT BLOTE BILLEN IN HET GRAS  
met een Mediterraan tintje gehaktballen met zongedroogde tomaten en feta bij. 
 
Misschien een wat ongewone titel voor 
een gerecht, maar stamppot blote billen 
in het gras is een heel oude benaming. 
Het is stamppot met aardappels, witte 
bonen, snijbonen en rookworst.  
 
Ingrediënten (voor 2 personen) 
300 gram kruimige aardappelen 
500 gram snijbonen 
150 gram rundergehakt  
1 eetlepel paneermeel, 1 ei 
50 gram feta, 50 gram zongedroogde tomaten 
Olijfolie + klontje boter 
1 pot witte bonen (à 360 gram), scheutje melk, peper, zout 
 

Bereidingswijze: 
Schil de aardappel en snijd in kwarten. Kook de aardappelen ca. 20 minuten. 
Snijd de kontjes van de snijbonen, snijd de snijbonen in stukjes en voeg beide de 
laatste 10 minuten toe aan de gekookte aardappelen. 
Meng in een grote kom het gehakt met de paneermeel en het ei. Hak de feta en 
zongedroogde tomaten grof en voeg toe, maar bewaar wat van de gesneden 
zongedroogde tomaten. Breng op smaak met peper en zout en kneed het ge-
heel. Vorm ballen ter grootte van een pingpongbal. 
Verwarm een scheutje olie in een koekenbak en bak de gehaktballen in ca 2 mi-
nuten rondom goudbruin. Zet het vuur lager, voeg een klontje boter toe en gaar 
de ballen nog ca. 7 minuten met de deksel op de pan. Voeg de witte bonen toe 
aan de aardappelen en snijbonen en verwarm kort mee. Giet de aardappelen, 
snijbonen en witte bonen af en stoom droog. Spoel de witte bonen af, voeg toe 
aan de aardappelen en snijbonen en verwarm kort mee. Voeg een klontje boter 
en een scheutje melk toe en stamp het geheel grof. Breng op smaak met peper 
en zout. Verdeel de stamppot over borden, verdeel hier de Mediterrane gehakt-
ballen over en eventueel wat van de jus. Garneer met de overgehouden gesne-
den zongedroogde tomaten. 
 

Eet smakelijk! 
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Hulp nodig bij uw financiën? 
Wij bieden

- Beschermingsbewind
- Financieel beheer
- Administra�e
- Inzicht in uw financiën
- Ondersteuning voor mantelzorgers
- Persoonlijke aandacht
- Ervaring in omgang met demen�e
- Maatwerk

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e 
en wensen.

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.

Machteld DetmersTel. 06 83 166 033stillevenuitvaart.nlCulemborg e.o.



 
WOORDZOEKER FEBRUARI 2022 

 

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

 
 

o AAFJES 
o ARENDS 
o BAANTJER 
o BEETS 
o BILDERDIJK 
o BOMANS 
o BLOEM 
o BREDERODE 

o BREGMAN 
o BRIL 
o BRUSSELMANS 
o CAMPERT 
o DAUM 
o DEELDER 
o DUYM 
o EEDEN 

o ENQUIST 
o GULIK 
o HART 
o JONG 
o LAMPO 
o LAST 
o LONG 
o MEIJER 

o NESCIO 
o RITTER 
o ROOD 
o RUBINSTEIN 
o SCHENDEL 
o SORGDRAGER 
o TOONDER 
o UYL 

 
Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle rich-
tingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een gezegde. 
 
Oplossing uit het DEC/JAN nummer is: WINTERTUIN 
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RIJBEWIJSKEURING 75+      info. Ton Scholtens, tel.  753030 / 06 49715550 
 
DATA  
11 + 25 febr., 11 + 25 maart, 08 + 22 april, 08 + 22 april, 06 + 20 
mei, 10 + 24 juni, 08 + 22 juli en 12 + 26 augustus 2022. 
LOCATIE 
Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 44,00 (contant) ver-
krijgen in het Rode Kruis gebouw. U kunt hem ook online aanvragen/invullen 
(http://mijncbr.nl). 
N.B. In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR mini-
maal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de gezondheids-
verklaring en het opsturen naar het CBR! 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medi-
sche keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een 
afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.  

KOSTEN KEURINGEN 
- Voor het BE-rijbewijs € 30, maar voor leden van de ouderenbonden € 25,00 
- Voor het C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING  
- Brief van het CBR + Uw (oude) rijbewijs;   
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij 

uw eigen apotheek); 
- een flesje met uw eigen urine + de bril die u draagt tijdens het autorijden; 
- Uw ANBO, KBO of PCOB- ledenpas en wanneer u vriend bent van de SSCC. 
- Uw bankpas (voor betaling keuringarts) + Contant geld (€ 44,00).  

AGENDA          SSCC  
 
DATUM 

 
ACTIVITEITEN FEBRUARI 2022 

 
TIJDSTIP 

Za 05 febr. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 11 febr.  Rijbewijskeuring 75+                         10:00-12:00 
Za  19 febr. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 25 febr. Rijbewijskeuring 75+                         (zie onder) 10:00-12:00 
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COLOFON 

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 
Secretariaat: post Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
                      : e-mail sscc.secretariaat@gmail.com 
K.v.K. 64893747 
Bank:  NL58 RABO 0308 617800 
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

    henniesmidt@gmail.com 
0345 515013 

Secretaris/ 
       penningmeester 

Theo Hendriksen 
    sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

2e secretaris Jaap Schaaf 
    schaafjfa@outlook.com 

0345 785481 

Algemeen lid Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
    dirksonidus@ziggo.nl 

0345 518935 

Algemeen lid Rob Doornebal 
    rob.doornebal@live.nl 

0345 515747 

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 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 

Belastingen 
      invulservice 

Rini van den Reek 
    rinireek@ziggo.nl 

06 53610201 

Dagreizen + 
          80+ reizen 

Virginie Vermeulen  
   virginievermeulen@hotmail.com 

06 39142217 

 

De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u 
ons wilt steunen met een (kleine) bijdrage zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw 

gift overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC 
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

U vindt ons ook op www.bradaal.nl
De grootste keus de laagste prijs!

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER


