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

 
 
Ik kom net thuis. Het is noodweer. De storm Corrie trekt over ons land. Ik ben 
nat en koud. Gauw de verwarming hoger en een lekker bakkie koffie. Terwijl 
ik de wind hoor gieren, denk ik wat raar dat het op 31 januari zo stormt. Je 
verwacht dit wel in de herfst maar eind januari?  Maar ineens bedenk ik me 
dat we 27 jaar geleden moesten evacueren omdat het water in de Waal hoog 
stond en de storm het water tegen de dijken opstuwde. De stormvloedkering 
in Zeeland is weer neergelaten, zegt de reporter op de radio. Ja, dan realiseer 
ik me dat de Watersnood in Zeeland rond deze tijd was.Terwijl ik dit nu 
schrijf, vraag ik me af: in welk jaar en op welke datum was deze ramp ook 
alweer. Ik zoek de twee gedenkboeken De Ramp en De Uittocht, die bij mij op 
de boekenplank staan, er eens bij. In het gedenkboek De Ramp wordt verteld 
dat in de zondagnacht van 31 januari 1953 de storm vanuit Engeland de 
Nederlandse kusten bedreigt. Op 1 februari werd toen de noodtoestand 
uitgeroepen omdat het water verschillende delen van Zeeland en Zuid-
Holland had overstroomd. Ik hoef hier verder niets over te vertellen. We 
weten het allemaal nog. De Uittocht vermeldt dat de evacuatie van 
Culemborg op 31 januari 1995 wordt gesommeerd. Ook daar hoef ik verder 
niets over te vertellen, want wie leeft er niet met de herinneringen van toen. 
Voor degenen, die het aan den lijve hebben ondervonden, staat het nog 
steeds op het netvlies.  

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

www.FysiovdBerge.nl
Zandstraat 78 Culemborg
Telefoon: 0345 - 510015

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service
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Alsof het gisteren was. Gelukkig hoeven we er vandaag de dag geen zorgen meer 
over te maken. Volgens de geleerden zijn de dijken nu sterk genoeg om het tij te 
keren. Toch vreemd dat het nu juist op 31 januari weer stormt. Omdat ik me niet 
genoeg kan wapenen tegen de regen, baal ik ervan dat ik niet mijn geplande 
boodschappen kan doen. Ik merk nu wel hoe snel we dan toch dingen vergeten 
en met de dag van vandaag bezig zijn. De maandag dat we weer meer mogen 
dan de week ervoor. De dag volgend na de dinsdag ervoor waar de regering ons, 
na een lange periode van Corona maatregelen, weer wat meer ruimte heeft 
gegeven om ons oude leven langzaam te kunnen herpakken.  
Als je dan terugkijkt naar de omstandigheden van 31 januari 1953 en 1995, dan 
prijs ik me gelukkig dat de dijken ons beschermen. Op de radio hoor ik dat de 
regering aan het vergaderen is of er wel kan worden gefeest met komend 
Carnaval. Feestvieren met het risico op meer besmettingen. Ik hoop dat de 
vaccinaties de “dijken” zijn voor het Covid-virus. Het is 31 januari 2022 en we 
snakken ernaar om weer te mogen uitgaan en Carnaval te vieren. Op de radio 
geeft men ook aan dat “Code oranje” is ingetrokken, maar dat er nog wel 
voorzichtig moet worden gedaan. Dit geldt volgens mij niet alleen voor de storm, 
maar ook voor het virus dat ons al twee jaar in de ban heeft.  
 

 
HS 

 
ALZHEIMER CAFE CULEMBORG 

Op donderdag 20 januari 2022 was er 
een workshop Kunst kijken, een 
stimulans voor het brein onder 
begeleiding van Ageeth de Waal. Het 
doel was mensen met (beginnende) 
dementie, hun mantelzorgers en 
andere belangstellenden een leuke en 
inspirerende avond te bezorgen. Het is 
gewoon ontzettend leuk om samen 
naar een schilderij of foto te kijken en 
te ontdekken welke associaties of 
herinneringen zo’n beeld oproept. De 
deelnemers werden verrast door de leuke gesprekken die daaruit ontstonden.  

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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WEETJES OVER DE MAAND MAART:   DE LENTE KOMT IN HET LAND  

De maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. 
Martius was in het oude Rome de eerste maand van het jaar. Immers, met 
de terugkeer van de mooie dagen kon men terug ten oorlog trekken. De 
maand maart zien vele mensen met vreugde tegemoet. Het is de maand 
waarin de lente officieel begint, zowel astronomisch als meteorologisch! 
Ook wordt de klok verzet en gaan we op weg naar de lente. Langere dagen 
en meer licht, daar knappen heel wat mensen van op na een lange winter. 
De maand maart is de derde maand in de gregoriaanse kalender. De 
maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog.  
De maand maart heeft vele namen: ze wordt ook wel lentemaand, wind-
maand, buienmaand, guldenmaand of dorremaand genoemd. 
 

1 maart complimentendag 
1 maart is sinds 2003 in Nederland nationale complimentendag. Later 
volgde ook België. Het is bij uitstek de dag om partner, kinderen, collega's 
of werknemers een complimentje te geven. In 2013 stuurde de post naar 
meer dan vier miljoen adressen een complimentenkaart. Hierop kon een 
compliment ingevuld worden op de voorgefrankeerde rechterkant en dan 
kon de kaart naar een persoon naar keuze worden opgestuurd. Het initia-
tief kende een enorm succes. 
 

8 maart Internationale Vrouwendag 
Op acht maart wordt Internationale vrouwendag gevierd. Dan vieren vrou-
wenorganisaties feest en vragen ze aandacht voor economische zelfstan-
digheid, gelijkheid en gelijkheid van loon en kaarten ze thema's aan als 
seksueel misbruik en geweld, discriminatie en racisme. 
In Italië krijgen vrouwen op deze dag een bosje gele mimosa cadeau.  
De datum is ontleend aan het feit dat in 1908 in New York de eerste sta-
king van vrouwen heeft plaatsgevonden. Sindsdien komen vrouwen op 8 
maart wereldwijd op voor hun rechten. 

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
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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.
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17 maart: St Patrick's Day 
Op 17 maart wordt St. Patrick's Day gevierd in Ier-
land, Noord-Ierland, Montserrat, in de Canadese 
provincies Newfoundland en Labrador. Ook in de 
Verenigde Staten en in Australië zitten veel Ieren 
en dus wordt het daar ook uitbundig gevierd. In het Iers-Gaelisch heet 
deze dag La Fheile Padraig. St. Patricius is de beschermheilige van het 
land. Op St. Patrick's Day kleurt alles groen. Nationaal symbool voor deze 
dag is de Shamrock, een klavertje. 
 

20 maart: internationale dag van het geluk 
Sinds 2012 is 20 maart uitgeroepen tot de internationale dag van het ge-
luk. In 2014 was Pharrell Williams het uithangbord van deze dag. Met zijn 
liedje "Happy" uit de animatiefilm: “Verschrikkelijke Ikke II” stond hij im-
mers nummer 1 in meer dan 75 landen. Niet verwonderlijk dus dat hij 
door de Verenigde Naties als boegbeeld werd gevraagd. 
 

21 maart: begin van de lente: het begin van de astronomische lente. 
 

25 maart 2022: Nationale Pannenkoeken dag in Nederland 
Op de laatste vrijdag van maart wordt in Nederland de Nationale Pannen-
koekendag gehouden. Op deze dag worden er niet alleen veel pannenkoe-
ken gebakken maar is er ook extra aandacht voor oudere mensen. School-
kinderen gaan in rusthuizen pannenkoeken bakken. Deze dag werd in 
2007 in het leven geroepen door “Koopmans” en “Tefal”. 
 

Start zomertijd, dit jaar op zondag 27 maart 2022 
Waarom de klok een uur vooruit? Sinds de oliecrisis 
van 1977 maken we in Nederland gebruik van deze 
tijden. Zo kunnen we in de zomermaanden langer 
van het buitenlicht genieten en door de klok een 
uur vooruit te zetten besparen we veel energie. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in maar liefst 70 andere landen wordt 
er twee keer per jaar de klok verzet. Vind je het lastig om te onthouden of 
de klok voor- of achteruit moet? Probeer dan dit ezelsbruggetje te onthou-
den: in het voorjaar gaat niet alleen het weer, maar ook de klok een uur 
vooruit. 

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
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17 maart: St Patrick's Day 
Op 17 maart wordt St. Patrick's Day gevierd in Ier-
land, Noord-Ierland, Montserrat, in de Canadese 
provincies Newfoundland en Labrador. Ook in de 
Verenigde Staten en in Australië zitten veel Ieren 
en dus wordt het daar ook uitbundig gevierd. In het Iers-Gaelisch heet 
deze dag La Fheile Padraig. St. Patricius is de beschermheilige van het 
land. Op St. Patrick's Day kleurt alles groen. Nationaal symbool voor deze 
dag is de Shamrock, een klavertje. 
 

20 maart: internationale dag van het geluk 
Sinds 2012 is 20 maart uitgeroepen tot de internationale dag van het ge-
luk. In 2014 was Pharrell Williams het uithangbord van deze dag. Met zijn 
liedje "Happy" uit de animatiefilm: “Verschrikkelijke Ikke II” stond hij im-
mers nummer 1 in meer dan 75 landen. Niet verwonderlijk dus dat hij 
door de Verenigde Naties als boegbeeld werd gevraagd. 
 

21 maart: begin van de lente: het begin van de astronomische lente. 
 

25 maart 2022: Nationale Pannenkoeken dag in Nederland 
Op de laatste vrijdag van maart wordt in Nederland de Nationale Pannen-
koekendag gehouden. Op deze dag worden er niet alleen veel pannenkoe-
ken gebakken maar is er ook extra aandacht voor oudere mensen. School-
kinderen gaan in rusthuizen pannenkoeken bakken. Deze dag werd in 
2007 in het leven geroepen door “Koopmans” en “Tefal”. 
 

Start zomertijd, dit jaar op zondag 27 maart 2022 
Waarom de klok een uur vooruit? Sinds de oliecrisis 
van 1977 maken we in Nederland gebruik van deze 
tijden. Zo kunnen we in de zomermaanden langer 
van het buitenlicht genieten en door de klok een 
uur vooruit te zetten besparen we veel energie. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in maar liefst 70 andere landen wordt 
er twee keer per jaar de klok verzet. Vind je het lastig om te onthouden of 
de klok voor- of achteruit moet? Probeer dan dit ezelsbruggetje te onthou-
den: in het voorjaar gaat niet alleen het weer, maar ook de klok een uur 
vooruit. 
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VANAF 5 MAART 2022                  PROJECTKOOR JESUS CHRIST SUPERSTAR                  
 
De musical ‘Jesus Christ Superstar’ (1970) 
heeft diepe indruk gemaakt op vele genera-
ties. De meeslepende en soms aangrijpende 
songs van Andrew Lloyd Webber maken dit 
passieverhaal tot een eigentijds gebeuren, dat steeds weer boeit.   
Wisselende bezettingen voeren deze opera/musical met tussenpozen op 
en altijd is het succes weer groot. De “Roos van Culemborg” zoekt een 
middenweg tussen zelf zingen en de film bekijken in de tijd voor Pasen. 
Een projectkoor is dan een mooie oplossing.  
Vanaf 5 maart 2022 oefent dit koor vier keer op zaterdagmorgen van 
10.30 tot 12.30 uur. Ineke Geleijns is de dirigent. Als koordirigent en pia-
nist heeft ze veel ervaring met opera en musical. Maandag 4 april is de 
grote finale: de film wordt vertoond in theater de Fransche School aan de 
Havendijk 1 in Culemborg en het projectkoor zorgt voor muzikale inter-
mezzo’s met solo’s en koorzang. De inschrijving sluit 1 maart.  
 

Opgeven: christabijkerk@planet.nl. (tel. 0345-530839). Deelname aan pro-
jectkoor en gala in de Fransche School kost € 40,- (songbook inbegrepen). 
 

Christine Kieviet 
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kon-
takt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant 

 
 
WANDELEN     BEWEGEN IS GOED VOOR HET LIJF 
 

Artsen zien het liefst dat iedereen elke dag beweegt. Maar elke dag het-
zelfde rondje wandelen kan gaan vervelen.  
Om nieuwe routes te vinden bestaan er verschillende apps. Raadpleeg bij-
voorbeeld de app van: “Natuurmonumenten” of maak kennis met de 
“Klompenpaden”.  
Een andere manier om het wandelen wat leuker te maken is de app “Om-
metje” ontwikkeld door De Hersenstichting. De app, voor smartphone of 
tablet, maakt van wandelen een spelletje. Met elke wandeling verdienen 
deelnemers punten. Maak samen met vrienden een poule en kijk wie de 
hoogste score haalt. 

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
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Vanaf 5 maart 2022 oefent dit koor vier keer op zaterdagmorgen van 
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Om nieuwe routes te vinden bestaan er verschillende apps. Raadpleeg bij-
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Een andere manier om het wandelen wat leuker te maken is de app “Om-
metje” ontwikkeld door De Hersenstichting. De app, voor smartphone of 
tablet, maakt van wandelen een spelletje. Met elke wandeling verdienen 
deelnemers punten. Maak samen met vrienden een poule en kijk wie de 
hoogste score haalt. 
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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



OPEN LES INLEVEND ZINGEN      WEKELIJKS OP DE DINSDAGAVOND 
 toevoegen aan mijn agenda 
Op 8 maart 2022 om 19.30 uur is er in de Synagoge een open les Inlevend 
Zingen. Zingen vanuit zin, vanuit de betekenis van een lied en de natuur-
lijke stroom van de adem. “By heart”, dus zonder bladmuziek, zonder 
strakke arrangementen.  
Er wordt gezongen vanuit de wereldmuziek, luisterend naar de eigen 
stem, naar elkaar en naar het geheel. Er is aandacht voor zangtechniek en 
expressie, wie wil gaat eens uit haar of zijn dak in een solo! Begeleiding 
met gitaar en accordeon.  
Wekelijks op dinsdagavond in de synagoge, www.zingkring.nl 
 
WORKSHOP SCHUBERT LIEDEREN              O.L.V. BAS KUYLENBURG 

zaterdag 19 maart 13:30 t/m 17:30 uur 

Het Culemborgs Mannenkoor organiseert een gratis muzikale koor-work-
shop die in het teken staat van Schubert.  
Onder leiding van Bas Kuylenburg nemen ze een aantal fraaie Schubert lie-
deren onder handen. Ervaar hoe prachtig het klinkt als stemmen en stem-
groepen samenvloeien. Zowel ervaren zangers als mannen die het eens 
willen proberen zijn van harte welkom!  
 
 
TALENCAFÉ IN DE FRANSCHE SCHOOL  OP DE MAANDAGAVONDEN 
 

Zin om nieuwe mensen te ontmoe-
ten en via talen als Nederlands, En-
gels, Frans, Duits, Spaans en wie 
weet welke andere taal, verhalen 
met anderen te delen? Dat kan 
elke eerste maandagavond van de 
maand in de foyer van De Fransche 
School van 19.30 -22.00 uur.  En-
tree: € 3 (inclusief drankje).  
 

Aanmelden bij de online kassa van De Fransche School. Voor meer infor-
matie: mail naar: talentheater@gmail.com 
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HULP BIJ OPENBAAR VERVOER  
In DE KIJKER van december 2021/januari 2022 stond op pagina 27 infor-
matie over het OV (Openbaar vervoer). 
 

Het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijk-
heid om hun vragen over het reizen met het OV beant-
woord te krijgen. 
OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen. 
Het telefonisch spreekuur is bereikbaar op tel. 038-303 70 10 op de volgende tij-
den:  maandag t/m vrijdag  van 10.00 tot 12.00 uur,  

maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur,  
dinsdag en donderdag  van 13.30 tot 15.00 uur.   

 
In de interactieve informatiebijeenkomsten krijgen deelnemers online uitleg 
over hoe reizen met het openbaar vervoer in z’n werk gaat. Ook hier is gelegen-
heid om vragen te stellen aan de OV-ambassadeurs. 
 

Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk 
hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan bieden de interactieve online OV-informa-
tiebijeenkomsten uitkomst. Er waren reeds een aantal interactieve bijeenkom-
sten gepland, de laatste is op dinsdag 15 maart. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur. In een klein 
groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvra-
gen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwil-
ligers, senior en ervaren OV-gebruikers, die andere senioren wegwijs maken in 
het openbaar vervoer. 
Na aanmelding via e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of tel. 038 45 40 130 
ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeen-
komst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera 
en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen 
telefonisch op weg geholpen worden. 
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de 
OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje on-
der begeleiding. 
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de 
reiskosten. 
 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
Contactinformatie OV-ambassadeurs, p/a YMCA (uitvoerder project), Peters-
kampweg 12, 8031 LK Zwolle. 
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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. 









PROGRAMMA STAP IN VRIJWILLIGERSWERK        VANAF 11 MAART  
 
Belangstellenden die wel eens aan vrijwil-
ligerswerk willen doen maar niet weten 
hoe ze dit aan moeten pakken, kunnen te-
recht bij Stichting Jobhulp en het Vrijwil-
ligers Informatie Punt van ElkWelzijn.  
 

Zij helpen belangstellenden in het pro-
gramma “Stap in Vrijwilligerswerk” om een vrijwilligersplek te vinden die 
past. In tien weken komen deelnemers erachter wat belangrijk voor hen is, 
wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarna worden ze gekoppeld 
aan een maatje, die hen begeleidt naar een werkplek die bij hen past. 
 

Leerhuis Culemborg in Wijkcentrum de Salaamander, Heimanslaan 2. Tien 
keer op vrijdagen vanaf 11 maart van 10.00-11.30 uur. Deelname is gratis.  
Aanmelden bij Leerhuis Culemborg via 06-10 08 71 61 of info@leerhuiscu-
lemborg.nl 
 
 
DE LERAAR ZEI:    SAMEN KOM JE ALTIJD VERDER DAN ALLEEN 
 
Een leraar bracht ballonnen naar school en vroeg 
de kinderen om ze op te blazen en daarna hun 
naam erop te zetten. Ze gooiden de ballonnen de 
hal in terwijl de leraar ze husselde. Daarna gaf hij 
de kinderen vijf minuten tijd om de ballon met 
hun naam erop te vinden. Ze renden rond en 
zochten uitzinnig. Maar toen de tijd op was, had 
niemand zijn eigen ballon gevonden. 
Daarna moesten ze van de leraar de dichtstbij-
zijnde ballon oppakken en hem aan de persoon 
geven wiens naam erop stond. In minder dan 
twee minuten had iedereen toen zijn eigen ballon.  
Ten slotte zei de leraar, "Ballonnen zijn als geluk. Niemand vindt het als ze 
het enkel voor zichzelf zoeken. Maar als iedereen investeert in elkaars ge-
luk, vinden ze hun eigen geluk het snelst." 
Te mooi om niet te delen. Samen kom je altijd verder dan alleen….. 
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MANSEN                           DOOR RICHTE LOMMERT   

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat ik in een gloedvol, (tikkeltje 
overdreven) betoog het enthousiasme beschreef waarmee de zeventig 
vrijwilligers niet alleen DE KIJKER volschreven en bezorgden maar ook nog 
uitstapjes en activiteiten voor de senioren van Culemborg organiseerden. 
In dat verhaal verwerkte ik een oproep voor financiële steun, een oproep 
waaraan ruimhartig gevolg werd gegeven. 
Met mijn verhaal “Beurzen open, Dijken dicht”, probeerde ik opnieuw de 
financiële positie van De Kijker te versterken, hetgeen door de corona el-
lende werd bemoeilijkt. 
We zijn nu in 2022. Nog steeds wordt het maatschappelijk en economisch 
leven ontwricht door de coronapandemie. Voeg daarbij de hoge inflatie, 
de elektriciteitsrekening en de dure boodschappen, dan zal het duidelijk 
zijn dat dit geen ideaal moment is om een bijdrage voor het Senioren Col-
lectief Culemborg te vragen. 
Maar op een nacht kreeg ik een visioen: “ik ga mansen”. Nu kan ik mij 
voorstellen dat 98% van mijn lezers geen flauw idee heeft wat het begrip 
mansen inhoudt. Neen, het is geen rituele dans; ik ga ook niet zingen, hoe-
wel dit volgens mijn naaste omgeving veel geld zou hebben opgebracht. 
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Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat ik in een gloedvol, (tikkeltje 
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wel dit volgens mijn naaste omgeving veel geld zou hebben opgebracht. 
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vervolg pag. 21 
 
Een mans is een koperen centenbakje, 
in gebruik bij orgeldraaiers. De man die 
met de mans, het centenbakje, al 
rammelend om centjes, oftewel kleine 
bijdrage aan het publiek vroeg, was aan 
het mansen. 
 

Nu kruip ik even in de huid van een 
manser en houd mijn lezers een mans 
voor. Op het lege koperen geldbakje staat duidelijk het banknummer NL 58 
RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC. Ik rammel met de lege mans en hoop nu maar 
dat er kleine (of grotere) bedragen in komen.  
 

Tot slot de verklaring van het nachtelijke visioen. Hiervoor moeten we 85 jaar 
terug in de tijd. Als klein jongetje loop ik met mijn moeder door de Amsterdamse 
Kalverstraat. Aan het eind is een groot plein, de Dam, waar ik het Paleis, de 
Grote Kerk en de Bijenkorf zie. Maar om de hoek, op de stoep voor het pand van 
Peek en Cloppenburg staat een draaiorgel. Een man draait aan een wiel en een 
ander zingt met schorre stem: ”Hoor mijn lied Violetta”, terwijl hij met een 
koperen busje rammelt. Ademloos kijk ik naar het draaiorgel, ik heb er nog nooit 
een van dichtbij gezien. Vol bewondering en met open mond bekijk ik het fraaie 
orgel met de maatslaande ronddraaiende poppen, de trommelstokken en de in 
een mooi handschrift geschreven naam: Gebr.Perlee.  
Dan komt een man met een rammelend koperen geldbakje en vraagt luid en 
duidelijk aan mijn moeder: “Heeft u nog iets te missen in de mans? ik ving het 
woord mans op en ben het nooit meer vergeten. Geloof me, ik heb het woord in 
mijn lange leven nimmer meer gebruikt of er zelfs maar aan gedacht. Tot aan 
een slapeloze nacht in januari 2022! 
 

Tot slot: mansen betekent dus een kleine bijdrage schenken voor een geleverde 
prestatie. 
 

Doet u nu ook aan mansen? Toch leuk om aan je omgeving te kunnen zeggen dat 
je de SSCC, waaronder DE KIJKER, hebt gemanst!!. 
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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 



WOORDZOEKER MAART 2022 
 

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

 
o ACQUOY 
o ARKEL 
o ASPEREN 
o BEESD 
o BEMMEL 
o BEUSICHEM 
o BUREN 
o CULEMBORG 
o DEIL 

o DRUMPT 
o ENSPIJK 
o ERICHEM 
o EST 
o HALLE 
o HAREN 
o HEEREWAARDEN 
o HEESELT 
o HERWIJNEN 

o HONSWIJK 
o LEERDAM 
o LITH 
o NEERIJNEN 
o ODIJK 
o OPIJNEN 
o RHENOY 
o SPIJK* 
o SPOEL 

o TIEL 
o TRICHT 
o TUIL 
o VARIK 
o VIANEN 
o VUREN 
o WAMEL 
o WEELDE 

 

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. 
 

* Los van Enspijk! 
Oplossing uit het februari nummer: DAT GING VAN EEN LEIEN DAKJE 
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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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OVERZICHT DIGITALE ONDERSTEUNING      OP DIVERSE LOCATIES 

Digitale-inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die mensen met digitale 
vragen helpt deze op te lossen. Zij helpen met vragen over en gebruik van 
tablets, telefoon en computer. U kunt bij hen terecht tijdens inloopuren. 
Digitale-inloop werkt samen met de Bibliotheek Culemborg en Seniorweb.  
De hulp is gratis. Er staat wel een geldbus waar men een vrijwillige, dus 
niet verplichte, bijdrage in kan doen. 
Zij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op genoemde locaties. 
U kunt zonder afspraak op de locatie binnenlopen. Bij een van de digitale 
inloopmomenten kun je terecht met al je vragen over je tablet, laptop, 
smartphone of e-reader.  
Ook als je problemen hebt met je computer kun je langskomen. 
 
Aanbod 
Naast de digitale inloop zijn er nog andere cursussen waar je gratis aan 
kunt deelnemen. Regelmatig wordt door Bibliotheek Rivierenland de cur-
sus “Digisterker” aangeboden in Leerhuis Culemborg.  
 
In Bolderburen wordt met regelmaat een Basis-computercursus aangebo-
den. Heb je hier interesse in? Dan horen wij het graag! Een 
aantal activiteiten lichten we hieronder verder toe. 
 
Maandag: Computerhulp op maat 
Je kunt hier terecht voor al je vragen op digitaal gebied. Je gaat op je eigen 
tempo aan de slag met wat je zelf wilt leren. Je oefent zoveel mogelijk op 
je eigen apparaten, met ondersteuning van vrijwilligers van het Leerhuis. 
Waar: Leerhuis Culemborg, Heimanslaan 2. 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
Vooraf aanmelden bij het Leerhuis, 06-10087161 

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!



OVERZICHT DIGITALE ONDERSTEUNING      OP DIVERSE LOCATIES 

Digitale-inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die mensen met digitale 
vragen helpt deze op te lossen. Zij helpen met vragen over en gebruik van 
tablets, telefoon en computer. U kunt bij hen terecht tijdens inloopuren. 
Digitale-inloop werkt samen met de Bibliotheek Culemborg en Seniorweb.  
De hulp is gratis. Er staat wel een geldbus waar men een vrijwillige, dus 
niet verplichte, bijdrage in kan doen. 
Zij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op genoemde locaties. 
U kunt zonder afspraak op de locatie binnenlopen. Bij een van de digitale 
inloopmomenten kun je terecht met al je vragen over je tablet, laptop, 
smartphone of e-reader.  
Ook als je problemen hebt met je computer kun je langskomen. 
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Naast de digitale inloop zijn er nog andere cursussen waar je gratis aan 
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In Bolderburen wordt met regelmaat een Basis-computercursus aangebo-
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Maandag: Computerhulp op maat 
Je kunt hier terecht voor al je vragen op digitaal gebied. Je gaat op je eigen 
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Tijd: 10.00-11.30 uur 
Vooraf aanmelden bij het Leerhuis, 06-10087161 
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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.

Voor u, met u,
uitvaartverzorging op maat



 vervolg pag.27 
 
Inloop Bon Vie 
Begeleiding door vrijwilligers van ElkWelzijn. 
Waar: BonVie, Huiskamer De Ontmoeting, Admiraal vlinderlaan 2 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Meer informatie: 06-87984533  
 

Woensdag: Klik en Tik 
Maak kennis met het gebruik van de computer. Je leert typen, e-mailen en je 
gaat het internet op. Filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kun je zelf gaan 
oefenen. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. 
Deze activiteit wordt begeleid door een medewerker van de Bibliotheek. 
Waar: Leerhuis Culemborg, Heimanslaan 2 
Tijd: woensdag 10.00 - 11.30 uur 
Vooraf aanmelden bij het Leerhuis, 06-10087161. 
 
Digitale inloop Bibliotheek 
Tijdens de inloop wordt 1x per maand een themamiddag georganiseerd. De 
inloop wordt begeleid doorvrijwilligers van de DIS-groep. 
Waar: Bibliotheek Culemborg, Herenstraat 29 
Tijd: 14.30 uur - 16.30 uur 
Meer informatie: 0344 63 99 40 
 
Donderdag 
Digitale inloop Bolderburen 
Deze activiteit wordt begeleid door vrijwilligers van ElkWelzijn. 
Waar: Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b 
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur 
Meer informatie: 06 87984533 
 
Digitale inloop Bibliotheek 
Begeleiding door vrijwilligers van de DIS-groep. 
Waar: Bibliotheek Culemborg, Herenstraat 29 
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Meer informatie: 0344 63 99 40 

29
DE KIJKER MAART 2022



 
RIJBEWIJSKEURING 75+      info. Ton Scholtens, tel.  753030 / 06 49715550 
 

DATA  
11 + 25 maart, 08 + 22 april, 08 + 22 april, 06 + 20 mei, 10 + 24 
juni, 08 + 22 juli, 12 + 26 augustus en 09 +23 sept. 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 MAART 2022 

 
TIJDSTIP 

Vr 05 mrt.  Rijbewijskeuring 75+                         10:00-12:00 
Za 11 mrt. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 19 mrt. Rijbewijskeuring 75+                         (zie onder) 10:00-12:00 
Za  25 mrt. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Voor digitale ondersteuning hulp  zie pag. 27 
Voor zang en muziek zie pag. 13+15 
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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


