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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 
 
Hoera, de pandemie is ingedamd! We kunnen en mogen weer! Het is al wel 
ruim een maand geleden dat de regels zijn afgeschaft, maar toch wil ik er nog 
even op terugkomen. Waarom, omdat ik bij het begin van de lente een 
vergelijking met ons leven van de afgelopen twee jaar zag. De lente, die begon-
nen is met het uitkomen van de bloembollen in mijn tuin. Ineens zag ik, met 
het ontluiken van die krokusbolletjes uit die kale saaie aarde, eenzelfde groei-
fase ontstaan als ik die ervaarde bij het afsluiten van de lockdown-periode met 
al zijn beperkingen. Het was, net als in de natuur, of ik weer langzaam tot bloei 
kwam. De hele winter heeft het krokusje in zijn eigen bolletje in de koude 
grond doorgebracht en wij in onze bubbel in ons eigen huis. In een vertrouwde 
beschermende omgeving. Veilig voor alle elementen van buitenaf kan weer 
langzaam en voorzichtig naar buiten gegaan worden. Ik zie hetzelfde met het 
krokusje in mijn tuin. Eerst aarzelend of het wel kan en of het wel verantwoord 
is, eerst even aftasten en als de situatie het toelaat verder naar buiten treden. 
Niet forceren en dan pas de volgende stap. De bolletjes tonen hun eerste 
groene sprietjes en wij durven weer wat meer. Aangepast langzamerhand gaan 
genieten. Dan komt de zon en de krokussen schieten uit hun jasje, ze komen 
tot volle bloei. En lieve mensen, wat waren wij blij dat alles weer normaal was. 
Genieten kunnen van alles wat ons vreugde geeft en dicht bij elkaar mogen 
zijn. Wij op de terrassen en de krokussen in het groene gras genietend van de 
zon. Alleen de euforie duurde helaas maar een paar dagen. Zoals een hagelbui 
het genot van de bloeiende krokus kan verstoren, zo kwam als een forse 
hagelbui het gekletter van wapens en geweld in de Oekraïne onze huiskamers 
binnen. Geweld dat de vrijheid van burgers wegneemt. We denken terug aan 
de protesten in Nederland over de Corona maatregelen met de kreten: “Ze 
nemen onze vrijheid af”!  Ik hoop dat deze mensen zich nu achter hun oren 
krabben en zich gaan realiseren dat vrijheid iets meer is dan in vrede rustig 
thuis de dag doorbrengen. Ik hoop dat al die mensen zich als vrijwilligers zullen 
gaan aanmelden om de gevluchte Oekraïners te helpen wiens vrijheid in woord 
en daad is afgenomen. Ik schrijf dit (1 maart) terwijl Rusland net de Oekraïne is 
binnengevallen. Ik hoop dat de gewelddadige acties tot een paar dagen 
beperkt blijven. Ik prijs me in de tussentijd gelukkig dat ik van de nieuwe 
vrijheid mag genieten en door kan met al mijn dagelijkse beslommeringen.  
Zoals een stukje schrijven voor deze De Kijker, waarin ik met heel mijn hart 
iedereen in vrijheid goede Paasdagen toe kan wensen.   

HS 

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
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Geldersestraat 40, Geldermalsen
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SCHILDEREN                  ONDER BEGELEIDING VAN MARTHIE REVERDA      
 
De activiteit schilderen in Zorgcentra De 
BEATRIX is inmiddels weer opgestart.  
 
Iedereen is van harte welkom!!  
Op de woensdagochtend van half tien tot 
half twaalf.  
De spullen dienen zelf te worden 
meegenomen. De koffie en thee betaal 
jezelf.  Verder zijn er geen kosten aan verbonden.  
 
Inlichtingen bij Zorgcentra De Beatrix op de woensdagochtenden. 
 

 
 
WANDELEN 
 

Bewegen is goed voor het lijf. Artsen zien het 
liefst dat iedereen elke dag beweegt. 
Maar elke dag hetzelfde rondje wandelen kan 
gaan vervelen. Om nieuwe routes te vinden 
bestaan er verschillende apps. Raadpleeg 
bijvoorbeeld de app van Natuurmonumenten of 
maak kennis met de Klompenpaden. 
 
Een andere manier om het wandelen wat leuker 
te maken is de app Ommetje, 
ontwikkeld door De Hersenstichting. Deze app voor smartphone of tablet 
maakt van wandelen een spelletje. Met elke wandeling verdienen deelnemers 
punten.  
 

    P R E T T I G E   P A A S D A G E N   G E W E N S T  

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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“DE PROEFTUIN”                                        DOOR TEUNI VERWOLF                 
 
Nadat wij ruim een jaar geleden onze ontmoetingsruimte in 
BonVie hebben moeten verlaten, hebben wij u eerder al 
bericht over het feit dat we aan de Staalweg 16 A een 
kleinere ruimte hebben gevonden waar we voorzichtig en 
kleinschalig in ieder geval de koffie-inloop weer konden 
starten. Naast alle beperkingen vanwege corona was een 
ander probleem dat de ruimte niet te verwarmen is. Dit 
heeft ons doen besluiten om de koffie-inloop tijdens de koude maanden te 
verplaatsen naar het Z-café aan de Ridderstraat 4. Iedere dinsdag-, donderdag- 
en zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur bent u hier hartelijk welkom voor een 
kopje koffie of thee. Vanaf zondag 13 maart kwam hier de zondag bij, maar dan 
van 10.30 tot 12.30 uur. Let op: iedere eerste zondag van de maand is er geen 
koffie-inloop! 
Ondanks alle versoepelingen rond de coronamaatregelen blijft voorzichtigheid 
geboden. Wij vragen u daarom bij klachten thuis te blijven en de maatregelen 
in acht te houden. 
Mocht u het vervoer niet geregeld krijgen, dan kunt u bellen naar het Z-café, 
telefoon 0345 769211. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 06 18272182. Samen 
zoeken we dan naar een oplossing. 
 
Graag vertellen we u ook wat er verder voor en achter de schermen gebeurt.  
Allereerst kunnen wij u melden dat veel van onze clubs weer een plekje 
hebben gevonden om hun activiteiten voort te zetten. Zo konden alle 
biljartclubs weer in hun vertrouwde omgeving terecht, de ontmoetingsruimte 
in BonVie, evenals de gym voor ouderen, de tekenclub en de mahjongclub.  
Het zangkoor heeft onderdak gevonden bij Stichting Samen Verder (op het 
terrein van Bartje). 
De boetseerclub onder leiding van Zus Meuleman is op de dinsdagochtend in 
een ruimte van het Z-café begonnen. Kom gerust eens een kijkje nemen.  
 

Heeft u zelf nog een idee voor een activiteit? Vraag naar de mogelijkheden. Het 
Z-café heeft meerdere ruimtes te huur, van kantoorwerkplek tot sportruimte. 
Ook op de Staalweg kan bijvoorbeeld een verjaardag (kleinschalig) gevierd 
worden, mits de temperatuur het weer toelaat. Wat kunt u in de toekomst nog 
meer van ons verwachten? Wij onderzoeken of er op kleine schaal weer een 
soort 'Eten met de Buurt' mogelijk is. Hoe leuk zou dat zijn! 
(lees verder op pag. 11) 

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.
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een ruimte van het Z-café begonnen. Kom gerust eens een kijkje nemen.  
 

Heeft u zelf nog een idee voor een activiteit? Vraag naar de mogelijkheden. Het 
Z-café heeft meerdere ruimtes te huur, van kantoorwerkplek tot sportruimte. 
Ook op de Staalweg kan bijvoorbeeld een verjaardag (kleinschalig) gevierd 
worden, mits de temperatuur het weer toelaat. Wat kunt u in de toekomst nog 
meer van ons verwachten? Wij onderzoeken of er op kleine schaal weer een 
soort 'Eten met de Buurt' mogelijk is. Hoe leuk zou dat zijn! 
(lees verder op pag. 11) 
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vervolg pag. 09   
Daarnaast zijn we met Dennis Keijzers van het zwembad in 
gesprek om incidentele activiteiten voor jong en oud te 
organiseren. Ook wordt achter de schermen hard gewerkt 
aan de vernieuwing van de website. Uiteraard laten we 
weten wanneer u hier weer alle informatie op kunt vinden. 
En wist u dat u zowel bij het Z-café als op de Staalweg 
kroonkurken en plastic doppen kunt inleveren? Wij 
ondersteunen hiermee Dickij's Doppendepot, die hiermee de 
opleiding van blindengeleidehonden kan bekostigen. De 
doppen worden gerecycled, een win-winsituatie dus.   
 
 
HET INLOOPHUIS IS WEER OPEN 
 
Ze zijn gelukkig weer open! Na zoveel maanden 
helemaal of gedeeltelijk gesloten te zijn geweest zijn ze 
heel blij om weer zonder beperkingen gasten te kunnen 
ontvangen. Blije gezichten dus weer rond de grote tafel in het vertrouwde 
Inloophuis aan de Parklaan. Voor veel gasten is het echt een uitje om hier te 
komen; alleen is maar alleen en het zijn immers de contacten die het leven 
leuker maken.  
De inloop is weer open op de dinsdag-, donderdag- en zondagmiddagen van 
14.00 tot 16.30 u. Het Inloophuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan 
contact en gezelligheid of een luisterend oor. Je bent van harte welkom, loop 
vrijblijvend eens binnen. Tevoren aanmelden is gelukkig niet meer nodig.  
Het Inloophuis wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep 
van ongeveer 25 vrijwilligers. Men is op zoek naar enkele nieuwe 
gastvrouwen of gastheren. Alle medewerkers zijn “amateurs” met 
vooral een groot hart. Dat willen ze graag zo houden want “er zijn” voor 
de gasten is de belangrijkste taak. Men hecht vooral aan een open en 
gastvrije sfeer zowel voor de gasten als voor de vrijwilligers. Spreekt 
deze benadering je aan en wil je ook actief worden als gastheer- of 
gastvrouw, neem dan contact op met de coördinatoren: Bep Koppers, 
tel 0345 513998 of Leny Stokking, tel 0345 516669.  Binnenkort gaan ze 
ook weer starten met gezamenlijke maaltijden. Vind je het leuk om af en 
toe voor een groep te koken, dan ben je ook van harte welkom.  
 

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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80+ REISJE ZATERDAG 23 APRIL:   BLOESEMROUTE EN MARIËNWAERDT 

Deze reisjes gaan alleen door als de overheid het sein op groen laat staan. 

Bij de Stapelbakker in 
Mariënwaerdt/Beesd gaan we, na een 
toeristische route o.a. langs de Linge, 
koffie/thee met gebak gebruiken. Hier 
kunt u in de landgoedwinkel ook 
“shoppen”. 

 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882 
  Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven. 
Vertrek:  U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 u. 
Kosten:  € 10 p.p., hiervoor krijgt u 1 x koffie of thee en gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.30 u. 
 

Deze reisjes worden gesponsord door de Stichting Samen Verder 
 
 
Met Stichting Samen Verder is afgesproken dat we in april, mei en november 
op de zaterdag een 80+middagreisje in de planning zetten, en in de maanden 
juni t/m oktober tweemaal per maand. 
Voor dinsdagmiddag 5 juli hebben we met Beachclub Klein Scheveningen aan 
de Lek bij Lopikerkapel en voor woensdagmiddag 20 juli met Kersen- en 
Theetuin Molenweg in Zoelmond afgesproken.  
Voor de overige data zijn we bij het aanleveren van deze kopij nog bezig met 
diverse leuke locaties. 
Dit jaar zitten ook weer nieuwe bestemmingen in de planning. 
 
Namens de reiscommisie, Virginie Vermeulen 

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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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



DIGITALE-INLOOP                                                                   
disgroepculemborg@gmail.com         
website: disgroepculemborg.weebly.com 
 

Digitale inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die mensen 
met digitale vragen helpt deze op te lossen. Wij helpen met 
vragen over en gebruik van tablets, telefoon, laptop en de computer. De Digitale-
inloop werkt samen met de Bibliotheek Culemborg en Seniorweb. Als groep 
hebben wij de beschikking over de computerruimte in de Bibliotheek waar 12 
computers staan. Als u informatie of hulp wilt over een eigen apparaat dan kunt 
u dit meenemen naar een inloop uur. De vrijwilligers van de Digitale-inloop zijn 
oud docenten van Seniorweb en kunnen u op rustige wijze helpen en adviseren. 
Onze hulp is gratis. Er staat wel een geldbusje waar men een vrijwillige, dus niet 
verplichte, bijdrage in kan doen.  
 
U kunt zonder afspraak binnenlopen in:  
- ‘t Weeshuis/bibliotheek, Herenstraat 29, op woensdag 14.30 tot 16.30 u. 
- het Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20, op woensdag van 10.00 tot 12.00 u. 
In de locatie van Het Weeshuis/Bibliotheek wordt 1x per maand tijdens de open 
inloop een thema behandeld. Op 20 april is dat Internet Buitenshuis(vakantie). 
Wij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten.    

Ria Spronk 
 

FORMULIERENBRIGADE CULEMBORG 
 

Vanaf dinsdag 22 februari 2022 kunnen inwoners van Culemborg, met als zonder 
afspraak, terecht bij de Formulierenbrigade. 
Open inloop momenten zijn dinsdag van 10.30 tot 11.30 u. en donderdag van 
14.30 tot 15.30 u. De Spreekuren worden gehouden in Wijkcentrum 
Salaamander, Heimanslaan 2. 
Liever een afspraak? Dan kan gebeld worden met: 06 31 63 26 73 
 
 
SCHULDHULPMAATJE (NON-PROFIT ORGANISATIE) 
 
De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje helpen mensen met financiële problemen 
om weer grip op hun geld te krijgen. Zonder te oordelen. En gratis. 0345 239 000 
https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-culemborg/ 
 
coordinator@shmculemborg.nl 
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WOORDZOEKER APRIL 2022 
 

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

 
o BADPAK 
o BEHA 
o BELEG 
o BLOUSE 
o BOLERO 
o BOXERSHORT 
o BRACE 
o BRETELS 
o BROEKZAK 
o CAPE 

o DEKENS 
o FOBIE 
o GILET 
o HANSOP 
o HEMD 
o HOES 
o JAPON 
o JURK 
o KRAAG 
o MANTEL 

o MOUW 
o MUTS 
o OVERALL 
o PANTY 
o PLOOIROK 
o PYJAMA 
o RIEM 
o SETJE 
o SLAAPZAK 
o SLAB 

o SLIP 
o SLOF 
o SLOOP 
o SLOBKOUS 
o SOKKEN 
o SWEATER 
o SWEATSHIRT 
o TANGA 
o VEST 
o WINTERJAS

 
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 spreekwoord. 
 
De oplossing uit het maartnummer: DONDER IN MAART, VORST IN APRIL 
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SENIOREN EVENT 2022      MUZIKALE RONDREIS DOOR NEDERLAND 
 

 

Het jaarlijkse Event kon 6 maart 2020 nog net doorgang vinden. De eerste 
Corona besmettingen in Nederland waren al geconstateerd, daarna kondigde 
de regering een totale lockdown aan. Na twee jaar kon het reeds eerder 
geplande 5e Event, op vrijdag 18 februari eindelijk doorgang vinden.  
Ondanks de aangekondigde storm en de waarschuwingen voor Code rood, 
hebben vele 65-plussers de gang naar het DS-party centrum aan de 
Beesdseweg toch durven aanvaarden. Circa 200 gasten mochten we 
ontvangen. 
 
Het is een heerlijke ontspannen middag geworden.  De storm was even 
vergeten. Iedereen genoot zichtbaar. Er werd een virtuele rondreis door 
Nederland gemaakt, met alle bezienswaardigheden en zelfs rampen 
veroorzaakt door storm en water. Natuurlijk waren er ook mooie momenten. 
Momenten van plezier en feest. Een feest was zeker het optreden van Alex 
West en de Tributeband The Red Strats, die vele evergreens van Cliff Richard 
en de Shadows ten gehore brachten. Het werd een middag waar in de 
geborgenheid van een unieke ambiance de storm, de pandemie en somberheid 
even werden vergeten. De organisatie mocht bij het naar huis gaan lovende 
woorden aanhoren als zijnde: “het was heel leuk, ik heb erg genoten vooral van 
de live muziek, het programma zat goed in elkaar, we zien al uit naar volgend 
jaar.” Na afloop ging iedereen moe, voldaan en vol goede moed naar huis, 
waar eerst nog de heersende storm moest worden weerstaan.  Helaas trof 
menigeen door de storm iets anders thuis aan als toen ze waren vertrokken.  

Ons kwam ter ore dat verschillenden van onze gasten, toen ze thuiskwamen, 
stormschade bleken te hebben. Wij hopen van ganser harte dat alle schades 
inmiddels zijn opgelost en dat een goede herinnering aan het Event daar niet 
door is weggewaaid. Tijdens de show werd een Reis-Quiz gehouden. Er zijn 108 
antwoord-formulieren ingeleverd. 69 gasten bleken alle vragen goed te hebben 
beantwoord. Na een loting zijn de volgende prijzen toegekend: 
 
1e en 2e prijs: een cadeaubon beschikbaar gesteld 
door het Senioren Collectief; 3e prijs: een pakket met 
boodschappen aangeboden door Giel Smit van Plus 
(ZIE FOTO HIERNAAST) 
4e t/m 13e prijs: cadeaubon ter beschikking gesteld 
door Brownies & downies;  
14e en 15e prijs: cadeaubon geschonken door Sport & 
Event Center Beusichem; 16e prijs en 17e prijs: 
lunchbon van DS-party en Eventcenter en de 
poedelprijs: lunch bon van DS-party en Eventcenter. 
In verband met de privacy willen wij hier niet de 
namen van de winnaars vermelden. De prijswinnaars hebben inmiddels hun 
prijs thuisgekregen. Voor hen die nieuwsgierig zijn naar de antwoorden. Die 
waren: 
1. Vlissingen,  
2. Ridderzaal,  
3. Annie Schilder,  
4. Jan van Riebeeck,  
5. De Vecht,  
6. Jeen van den Berg,  
7. Lenie ’t Hart,  
8. TT in Assen,  
9. Nummer 1,  
10. Oostvaardersplassen (Nieuwland is ook goed gerekend),  
11. Anton Pieck,  
12. 322 en 322,4 meter zijn goed gerekend. 
 

Het bestuur bedankt de volgende sponsoren voor hun financiële ondersteuning 
van dit jaarlijks gratis evenement voor senioren van Culemborg: 
Buurtpanel, Bladt Charity, H Kruisvereniging.  

 

Namens het bestuur, Hennie Smidt 
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OPROEP SENIOREN:        SLUIT JE AAN BIJ EEN CLUB  

Senioren, ga niet stil thuis zitten, maar zoek een club, waarbij je kan biljarten, 
sporten, handwerken of zingen. Die sociale contacten hebben we nodig. Door 
de corona zijn veel senioren afgehaakt bij de diverse verenigingen. Nu er meer 
mogelijk is, kunnen we weer iets buitenshuis gaan doen met gelijkgestemden. 
Wat dacht u van zingen? Culemborg heeft enkele koren waarvan vooral senio-
ren lid zijn. Die verenigingen zoeken nieuwe leden om hun hobby te kunnen 
blijven uitoefenen. Het havenkoor “De Deining” heeft de luxe dat het 5 goede 
muzikanten heeft en een uitstekende dirigent. 
Deze dirigent heeft het repertoire uitgebreid 
met mooie drie- en vierstemmige liedjes. Daar-
naast blijven de zeemansliedjes ook op het re-
pertoire staan. De Deining oefent elke maan-
dagavond. De “na-borrel” is er om alle nieuw-
tjes uit te wisselen en is altijd gezellig.  

Jaap Schaaf 

OVER DE DAGTOCHTEN GESPROKEN 

Inmiddels zijn er twee jaar geen dagtochten geweest en ik weet dat veel men-
sen ze missen. We willen nog even afwachten hoe het aantal besmettingen 
zich ontwikkelt, voordat we besluiten om weer met z’n allen de bus in te gaan. 
Graag zouden we u in de gelegenheid willen stellen om dit jaar met ons naar 
de Floriade in Almere te gaan en als dit mogelijk is, laten we het u vanzelfspre-
kend weten. Voorts hadden we in 2020 o.a. in onze planning: 

- Tiengemeten en Hoekse Waard, 
- Vaardagtocht naar Tweede Maasvlakte en Futureland, 
- Openluchtmuseum Arnhem     
- Kamelenmelkerij en Loonse en Drunense Duinen 
- Kerstmarkt Centro Oberhausen 

indien mogelijk - willen we deze plannen nog in 2022 verwezenlijken. 

Namens de reiscommissie, Virginie Vermeulen 

SENIOREN:  BLIJF IN BEWEGING EN ZOEK CONTACTEN BUITENSHUIS  
 

Alle corona beperkingen zijn inmiddels opgeheven. We kunnen weer met een 
groep aan tafel zitten of in een zaal recreatief sporten. Even met andere dingen 
bezig zijn met een groepje geeft een prettige afleiding in een dagelijkse sleur. 
We hebben ruim anderhalf jaar stil gezeten, maar nu is het tijd om weer wat 
activiteiten op te pakken. Sluit je aan bij een van de vele groepen/ 
verenigingen/ clubs die Culemborg rijk is. 
Als je meer ziet in regelen en organiseren dan zijn er talrijke stichtingen/ 
verenigingen/kerkgenootschappen die vrijwilligers vragen.  
Loop het lijstje met vacatures van het Vrijwilligers Informatie Punt (V.I.P.) eens 
door. Hieronder een beperkte greep uit het grote aanbod actieve bezigheden. 
 

     

Walking voetbal bij Vriendenschaar Badminton bij BCC 
Volleybal bij Shot  Biljart in Beatrix 
Walking hockey bij de soos van CMHC  Biljart in gebouw BonVie 
Biljart/bowling / kegelen bij de Driestad Schaken Dorpshuis Tricht 
Dammen bij Denk&Zet  Dameszang Riversound in de 

Driestad 
Zingen havenkoor De Deining Culemborgs Mannenkoor OBK 
Tafeltennis: Gispen Terweij sporthal  Dansen: Dansgroep Oriënt 

Havendijk 
Dansen: danscentrum Van Hattum  Muziek: Harmonie Pieter Aafjes 
Muziek Harmonie Concordia  Fotograferen Club Lek en Licht in 

Salaamander 
Jeu de boules: Les Taxateurs 
Steenovenlaan.  

Dartclub: Tollenstraat 20 

Zwemclubs ZC’90 en bij ZV De Meer 
zwembad 

Roeien sloep-roeien De Helling 

Wandelen vanaf wijkgebouw 
Bolderburen. 

Vissen: Hengelsportvereniging 

Handwerken in de Kakelhof stichting 
SamenVerder 

Toneelspelen: Theaterwerkplaats 
voor 65 plussers 

Lekstad orkest / recreatief samen 
muziek maken 

Cursussen Volksuniversiteit in 
bibliotheek 

Handboogschieten Stadschutterij  
 

Family Fit met korting voor de 
Vrienden van Senioren Collectief 
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Walking voetbal bij Vriendenschaar Badminton bij BCC 
Volleybal bij Shot  Biljart in Beatrix 
Walking hockey bij de soos van CMHC  Biljart in gebouw BonVie 
Biljart/bowling / kegelen bij de Driestad Schaken Dorpshuis Tricht 
Dammen bij Denk&Zet  Dameszang Riversound in de 

Driestad 
Zingen havenkoor De Deining Culemborgs Mannenkoor OBK 
Tafeltennis: Gispen Terweij sporthal  Dansen: Dansgroep Oriënt 

Havendijk 
Dansen: danscentrum Van Hattum  Muziek: Harmonie Pieter Aafjes 
Muziek Harmonie Concordia  Fotograferen Club Lek en Licht in 

Salaamander 
Jeu de boules: Les Taxateurs 
Steenovenlaan.  

Dartclub: Tollenstraat 20 

Zwemclubs ZC’90 en bij ZV De Meer 
zwembad 

Roeien sloep-roeien De Helling 

Wandelen vanaf wijkgebouw 
Bolderburen. 

Vissen: Hengelsportvereniging 

Handwerken in de Kakelhof stichting 
SamenVerder 

Toneelspelen: Theaterwerkplaats 
voor 65 plussers 

Lekstad orkest / recreatief samen 
muziek maken 

Cursussen Volksuniversiteit in 
bibliotheek 

Handboogschieten Stadschutterij  
 

Family Fit met korting voor de 
Vrienden van Senioren Collectief 
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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. 







DANSEN IN HOLLYWOOD                     DOOR RICHTE LOMMERT 
  
Enige tijd geleden zag ik op de TV een reportage van een dansfestijn. In een 
grote zaal stonden honderden, meest jonge, mensen, het merendeel tegen-
over elkaar, maar er stonden ook een paar solitaire mensen tussen. Zij hielden 
elkaar niet vast maar bewogen hun lichamen op de maat van de muziek. Hun 
armen waren omhoog en hun handen bewogen alsof ze een lamp in een pla-
fonnière draaiden. Hun gelaatsuitdrukking was van opperste zaligheid. 
Op een podium stond een band bestaande uit een drummer, een man achter 
een soort piano op poten en vier mannen met een dure Fender gitaar voor hun 
buik. Alle instrumenten waren verbonden met versterkers en grote geluids-
boxen en daardoor veroorzaakte de band een oorverdovend kabaal en af en 
toe gaf iemand een kreet, die dan door de dansende zaal werd overgenomen.  
Hoofdschuddend heb ik het tafereel aanschouwd en besefte weer eens dat ik 
oud word. 
  

Hoe het kwam weet ik niet, maar plotseling gingen mijn gedachten terug naar 
de jaren veertig van de vorige eeuw. 
Mijn jongensjaren, van 12 tot 17 jaar, zijn grotendeels “verwoest” door de oor-
log. Een avondklok, eerst van 24 uur, later 20 uur, nauwelijks amusement, al-
leen bioscopen met Duitse films. Ons amusement bestond uit klaverjassen, 
monopolie spelen en lezen in Het Boek voor de Jeugd. Het woord dansen 
kende ik alleen maar als werkwoord en niet als activiteit. Dit laatste kwam in 
1946 toen ik bij de dansschool Wim van Beek de foxtrot (slow-slow, quick-quick 
slow), de Engelse wals (1,2,3 – 1,2,3, 1,2,3,), de tango en de samba leerde. Ook 
de dansetiquette werd daarbij niet vergeten. De lesstof werd in praktijk ge-
bracht op de maandelijkse dansavondjes in de gymnastiekzaal van onze school. 
Twee jongens hadden een draaitafel en een versterker en draaiden grammo-
foonplaten van de Ramblers en de Skymasters. Twee avonden in de periode 
1947/1948 herinner ik mij nog goed: de ene met de oud-leerling Wim Ibo. Wim 
was een opkomend cabaretier en was van de verkeerde kant, zoals dat vroeger 
werd gefluisterd. De andere herinnering is aan medeleerling Frans van Dus-
schoten, die ons het nieuwe schoollied leerde. Na zeven jaar ken ik de eerste 
regels nog: ”Ja we hebben een prettige school, van leren en ontspanning 
beide”. 
Het echte uitgaan in danslokalen kwam pas na de komst van het loonzakje.  
Er waren destijds in Amsterdam twee dansgelegenheden, zoals gebruikelijk, te 
weten de RK St. Jozef op de Nieuwendijk en de neutrale Hollywood in de 
Leidsestraat. 
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vervolg pag.23 
 

 
 
Eén bezoek uit 1950 aan Hollywood is mij altijd bijgebleven omdat het ook het 
contrast met 2022 weergeeft en daarover volgende maand meer. 
  

Het is zaterdagavond in 1950 en ik ga met mijn boezemvriend Fred dansen in 
Hollywood. Messcherpe vouw in de broek, schoon overhemd en jasje dasje en 
Brylcreme in het haar. Bij de trap naar de danszaal op de eerste verdieping, is 
het een enorme drukte. Twee potige portiers regelen de binnenkomst. Om 
boven complete vechtpartijen te voorkomen mogen slechts een gelijk aantal 
jongens/mannen en meisjes /vrouwen naar boven. Fred en ik hebben geluk: 
gelijk met ons komen twee meisjes aan en we kunnen met z’n vieren naar 
boven. In de grote zaal zitten de “vrije” meisjes links en de “vrije” jongens 
rechts. Aan de lange zijde zitten de stelletjes met daar tegenover een podium. 
Boven het podium hing een grote linnen banderolle met de tekst: “The 
Gusonians”. Op het podium stond het orkest, bestaande uit een pianist achter 
een echte piano, een drummer achter een indrukwekkend drumstel en vier 
musici die allen een blaasinstrument, te weten clarinet, saxofoon, trompet en 
trombone, bespeelden. Eén speelde ook nog accordeon, speciaal voor de 
tango. Op een stoel zat een mooie jonge vrouw in een witte jurk die liedjes 
zong. Er was een microfoon met versterker voor de zangeres en voor Guus, de 
orkestleider, om de nummers aan te kondigen. 
Om 20.00 uur nodigde Guus de aanwezigen uit om het bal te openen. 
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vervolg pag. 25 
De losse jongens liepen rustig naar de vrije 
meisjes en vroegen ze volgens de heersende 
dans etiquette ten dans: middelste knoopje van 
het jasje werd onderweg dichtgeknoopt, de lin-
kerhand op de rug en de rechterhand uitgesto-
ken en met een lichte buiging werd het meisje 
ten dans gevraagd. In 99% werd de uitgestoken 
hand aanvaard. Wanneer iedereen op de dans-
vloer staat begint het orkest met zijn eerste 
foxtrot, In the Mood. Na drie nummers is de 
eerste ronde afgelopen, de jongen biedt het 
meisje zijn arm aan en brengt haar terug naar haar plaats en met weer een 
lichte buiging neemt hij afscheid van haar. Het orkest speelt vervolgens een 
(Engelse of Weense) wals en op verzoek een tango of een samba. 
Om 22.00 uur kondigt Guus een schrikkeldans aan. Hierbij vragen de dames 
een heer. Een leuke dame vraagt mij ten dans. We dansen een foxtrot en de 
vrouw zegt: “Dit gaat geweldig. Ik heb al een paar keer tenendansers gehad 
maar jij danst prima. Kunnen we niet samenblijven?” Ik vind het een uitstekend 
idee en we blijven de rest van de avond samen.  
 
Om 23.45 u. zegt mijn nieuwe dansvriendin: “Sorry hoor, ik moet naar huis”. 
Aangezien ik een klik voelde bied ik aan om haar naar huis te brengen, een aan-
bod dat zij gretig accepteert. Stevig gearmd en druk pratend lopen wij samen 
drie kwartier naar haar huis in Amsterdam West. Ik zie al huisje-boompje-
beestje toekomstvisioenen. Aangekomen bij haar huis zie ik een heel boze va-
der in de deuropening. Woedend roept hij zijn dochter: “Je moest om 12 uur 
thuis zijn en het is nu bijna 1 uur. Waar ben je geweest?” “In Hollywood”, ant-
woordt zij bedeesd. Dan pakt hij haar ruw bij de arm en duwt haar de gang in. 
Vervolgens kijkt hij mij geringschattend aan en vraagt: ”Ben je Katholiek?”. Een 
vraag die ik overeenkomstig de waarheid ontkennend moet beantwoorden. 
“Wil je dan nooit meer terugkomen. Ik verbied mijn dochter de omgang met 
een heiden” en sloeg de deur dicht. 
 
Een illusie armer ging ik naar huis, weer een uur lopen. Onderweg bedacht ik 
dat de boze man mij niet had gevraagd of ik een strafblad had. Hij vond het ge-
loof kennelijk veel belangrijker. Deze geloofsdiscriminatie is gelukkig in 2022 
ondenkbaar.  
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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 

KARNEMELK IS HARTSTIKKE GEZOND  
Publicatiedatum: 2 februari 2022 
 

Bij veel mensen die van zuivel houden gaat een glas melk er wel in. Bij een glas 
karnemelk ligt dat anders, want dat is niet bij iedereen favoriet. En dat is jam-
mer, want deze fris-zure zuiveldrank is (wat ons betreft) niet alleen lekker, 
maar blijkt ook nog eens gezond.  
Traditionele karnemelk 
Vroeger was karnemelk een bijproduct. Het ontstond door het karnen van de 
room. Tijdens het karnen scheiden de vetten en zuren zich. Van de vetten 
wordt boter gemaakt en de zure vloeistof die overblijft is de karnemelk. Tegen-
woordig gaat het maken anders en worden er aan de melk melkzuurbacteriën 
toegevoegd. Deze bacteriën zorgen ervoor dat de melksuiker, lactose, wordt 
omgezet in melkzuur. Er zijn nog wel (biologische-dynamische) boeren die kar-
nemelk op de traditionele manier maken. 
Goed voor de darmen 
Hoewel het bereidingsproces van karnemelk is veranderd, zijn de gezondheids-
voordelen nog steeds van kracht. Bijvoorbeeld voor onze darmen. De melk-
zuurbacteriën die erin zitten zijn namelijk goed voor onze darmgezondheid. Ze 
worden langzaam opgenomen in de darmen en helpen ons voedsel te verte-
ren. Heeft u zwaar getafeld of last van een opgeblazen gevoel, ook dan kan een 
glas karnemelk helpen. Het ‘spoelt’ vetten weg en heeft een kalmerend effect 
op de maag en darmen. Het drinken en eten van (magere)zuivel verkleint ook 
het risico op darmkanker met maar liefst 15 procent (Bron: Voedingscentrum). 
Preventieve werking 
De bacteriën die in karnemelk zitten zijn niet alleen goed voor de maag en dar-
men, ze kunnen ook helpen tegen een blaasontsteking. Bij een blaasontsteking 
is vaak de E.coli bacterie de boosdoener. De probiotica, de bacteriën, in karne-
melk beschermen de urinebuis waar de E.coli bacterie zich aan hecht. Ze heb-
ben een preventieve werking, het is namelijk geen medicijn als u al een ontste-
king heeft. 
Lactose-intolerant 
Houdt u van zuivel, maar bent u intolerant? Dan is het toch goed mogelijk dat u 
wel karnemelk kunt drinken. Dat komt omdat in karnemelk minder lactose zit. 
Die wordt namelijk voor een groot deel verteerd door de melkzuurbacteriën. 
Mocht u toch last krijgen, dan is er ook een lactosevrije variant te koop. Karne-
melk wordt niet alleen in Nederland gedronken.  
In Duitsland heet het bijvoorbeeld buttermilch. In België wordt het ook ver-
kocht, maar is het niet zo bekend als in Nederland. 
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karnemelk ligt dat anders, want dat is niet bij iedereen favoriet. En dat is jam-
mer, want deze fris-zure zuiveldrank is (wat ons betreft) niet alleen lekker, 
maar blijkt ook nog eens gezond.  
Traditionele karnemelk 
Vroeger was karnemelk een bijproduct. Het ontstond door het karnen van de 
room. Tijdens het karnen scheiden de vetten en zuren zich. Van de vetten 
wordt boter gemaakt en de zure vloeistof die overblijft is de karnemelk. Tegen-
woordig gaat het maken anders en worden er aan de melk melkzuurbacteriën 
toegevoegd. Deze bacteriën zorgen ervoor dat de melksuiker, lactose, wordt 
omgezet in melkzuur. Er zijn nog wel (biologische-dynamische) boeren die kar-
nemelk op de traditionele manier maken. 
Goed voor de darmen 
Hoewel het bereidingsproces van karnemelk is veranderd, zijn de gezondheids-
voordelen nog steeds van kracht. Bijvoorbeeld voor onze darmen. De melk-
zuurbacteriën die erin zitten zijn namelijk goed voor onze darmgezondheid. Ze 
worden langzaam opgenomen in de darmen en helpen ons voedsel te verte-
ren. Heeft u zwaar getafeld of last van een opgeblazen gevoel, ook dan kan een 
glas karnemelk helpen. Het ‘spoelt’ vetten weg en heeft een kalmerend effect 
op de maag en darmen. Het drinken en eten van (magere)zuivel verkleint ook 
het risico op darmkanker met maar liefst 15 procent (Bron: Voedingscentrum). 
Preventieve werking 
De bacteriën die in karnemelk zitten zijn niet alleen goed voor de maag en dar-
men, ze kunnen ook helpen tegen een blaasontsteking. Bij een blaasontsteking 
is vaak de E.coli bacterie de boosdoener. De probiotica, de bacteriën, in karne-
melk beschermen de urinebuis waar de E.coli bacterie zich aan hecht. Ze heb-
ben een preventieve werking, het is namelijk geen medicijn als u al een ontste-
king heeft. 
Lactose-intolerant 
Houdt u van zuivel, maar bent u intolerant? Dan is het toch goed mogelijk dat u 
wel karnemelk kunt drinken. Dat komt omdat in karnemelk minder lactose zit. 
Die wordt namelijk voor een groot deel verteerd door de melkzuurbacteriën. 
Mocht u toch last krijgen, dan is er ook een lactosevrije variant te koop. Karne-
melk wordt niet alleen in Nederland gedronken.  
In Duitsland heet het bijvoorbeeld buttermilch. In België wordt het ook ver-
kocht, maar is het niet zo bekend als in Nederland. 
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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!
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De Fransen mengen het met een smaakje en in Afghanistan, Iran en India 
worden er kruiden aan toegevoegd en wordt het gedronken naast het eten ter 
bevordering van de spijsvertering. Naast al deze eigenschappen is karnemelk 
vooral een goede dorstlesser. Er zit veel water in en geeft na het drinken een 
verzadigd gevoel.  
Karnemelk toepassen in de keuken 
Naast een verfrissend drankje kan karnemelk ook uitstekend dienen om 
gerechten mee te bereiden. Het heeft daarbij verschillende effecten: In 
combinatie met baking soda: extra luchtige baksels. 
Door baking soda toe te voegen aan karnemelk komt er een reactie op gang 
waarbij C02 vrijkomt. Door de bubbels die hierbij ontstaan worden gerechten 
extra luchtig. Zo worden bijvoorbeeld de perfecte Amerikaanse pannenkoekjes 
gebakken, zoals bijvoorbeeld in het recept van Sandra Ysbrandy. 
Extra romig maken van baksels 
Karnemelk heeft de ideale structuur om gerechten een extra zachte en romige 
smaak te geven. Ideaal voor bijvoorbeeld het bakken van een red velvet cake 
of de red velvet cupcakes van Nicole Meijer. 
Baksels mals houden 
Gluten breken deels af door het zuur in karnemelk. Door een scheutje 
karnemelk aan uw beslag toe te voegen, blijven baksels extra vochtig en 
zacht. Zoals de scones in het recept van Marjon Umeugo-Gerrits. 
Kleur behouden 
Baksels waarbij u bessen gebruikt zijn gebaat bij een scheutje karnemelk. Het 
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld blauwe bessen hun kleur behouden in cakes. 
Als smaakmaker 
Wie voor een subtiel zure smaak gaat in baksels, kan in plaats van citroensap of 
azijn ook wat karnemelk toevoegen. Lekker in bijvoorbeeld cakes en 
speculaasjes, zoals in de recepten van Hans Spitsbaard en Robèrt van 
Beckhoven. 
Mals maken van vlees 
En tenslotte kan karnemelk dus ook gebruikt worden bij het bereiden van 
vlees. Door het calcium en de bacteriën in het drankje worden in het vlees 
enzymen aan het werk gezet die ervoor zorgen dat spiervezels afbreken. Het 
vlees wordt daardoor malser, aangezien de cellen dan meer vocht opnemen. 
Door er bijvoorbeeld kip mee te marineren, wordt dit gevogelte extra mals. 
(Bron: 24Kitchen, archief) 
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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

 

    Een eitje hier, een eitje daar……… en kleuren maar!!! 
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RIJBEWIJSKEURING 75+      info. Ton Scholtens, tel.  753030 / 06 49715550 
 

DATA  
08 + 22 april, 06 + 20 mei, 10 + 24 juni, 08 + 22 juli, 12 + 26 augus-
tus, 09 +23 sept. 14 + 28 okt., 11 + 25 nov., 09 + 23 dec.  
LOCATIE 
Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-13.00 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 3 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 APRIL 2022 TIJDSTIP 
Za.  02 apr. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10.00 
Vr 08 apr.  Rijbewijskeuring 75+                         (zie onder)  10:00-13:00 
Za 16 apr.  Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 22 apr. Rijbewijskeuring 75+                         (zie onder) 10:00-13:00 
Za 23 apr. 80 + middagrit Bloesemroute      (tel. 545882) 13.00-17.00 
Za  30 apr. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
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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


