
Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Augustus 2021



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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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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

Lezers van De Kijker 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

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

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
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
We waren er even een weekje tussen uit. Naar Zuid-Limburg. Net in de week van 
de 26e juni. De datum waarop Rutte had aangekondigd dat het mondkapje niet 
meer verplicht zou zijn. Gek genoeg stond dit weekje vakantie voor mij geheel in 
het teken van dit persoonlijke beschermingsmiddel. Waarom? Nou bijvoorbeeld: 
we waren donderdags in Duitsland in de stad Aken. We merkten dat men zich daar 
netjes aan de regels hield. Iedereen had een mondkapje op of onder handbereik 
en hield zich aan de 1,5 m afstand. De volgende dag waren wij in Maastricht.  
Niemand had of droeg een kapje en op de markt kon je over de hoofden lopen. 
Anderhalve meter werd niet aangehouden. De dag daarop gingen we naar de ZOO 
in Kerkrade. Bij de ingang sprak een Belgische man me aan: “Amai, moeten we hier 
een mondkapje op?” Ik zei: “Nee hoor, van meneer Rutte hoeft dit vanaf vandaag 
niet meer”. Ik heb een goede week gehad. Mijn enige zorgen waren mondkapje op 
of af en het rijden op de smalle kronkelweggetjes in dit heuvelachtige land. Thuis 
gekomen werd ik echter gelijk weer met beide benen in de Culemborgse samen-
leving geplant.  Nooit eerder kreeg ik bij thuiskomst binnen een paar uur zoveel 
verdrietige berichten te horen en te verwerken. Ook wel vreugdevolle en positieve 
ervaringen, maar die hadden op dat moment minder impact. Het leek wel of  
berichten van enkele weken waren opgestapeld en in enkele uren aan mij werden  
gepresenteerd. Ik realiseerde me dat we de Corona pandemie wel aan het afslui-
ten waren, maar dat de gevolgen ervan zeker nog niet achter de rug waren. De 
pandemie is dan letterlijk en figuurlijk wel uit het zicht verdwenen, maar heel veel 
mensen hebben nog de naweeën ervan en zijn er zeker nog niet klaar mee. Ik denk 
daarbij aan hen, die naasten hebben verloren en zelfs geen of waardig afscheid 
van hun dierbaren hebben kunnen nemen. Of zij die na hun Corona besmetting 
nog bezig zijn met een revalidatie traject en kampen met heftige vermoeidheid, 
longklachten of andere ongemakken. Ik hoop dat de getroffenen fysiek en psy-
chisch kracht zullen vinden om de draad weer op te kunnen pakken. Maar nog 
meer wens ik dat ze mensen om zich heen hebben die hen bijstaan, naar hen  
luisteren of hen ondersteunen in het verwerkingsproces. De maand augustus 
treedt aan. Ik hoop dat we Corona achter ons hebben kunnen laten. Het mond-
kapje hebben we aan de wilgen gehangen, maar daarom zijn bij velen onder ons 
gevolgen van het virus nog levendig. Ik realiseer me dan ook terdege dat door het 
niet meer hoeven dragen van het mondkapje Corona wel “uit het (ge)zicht is”, 
maar voor velen zeker nog niet uit het spreekwoordelijke “hart”. 

HS  



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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REACTIES                   OPROEP NETWERK SAMENHANGENDE OUDERENZORG 
 

Eenzaamheid en Langer thuis Wonen.   
 

Op pagina 9 van De Kijker van september/oktober 2020 heb ik u al verteld dat ik 
deelnemer ben van het ‘netwerk samenhangende ouderenzorg’ van de GGD om 
o.a. na te gaan hoe eenzaamheid bij ouderen in Culemborg kan worden terug- 
gebracht. 
Allereerst wil ik degenen die hebben gereageerd op mijn oproep op pagina 7 van 
het meinummer, hartelijk bedanken voor hun inbreng. In dat nummer riep ik de  
lezers op om mij te informeren over zaken betreffende Eenzaamheid en Langer 
thuis Wonen.   
 

Verschillende lezers hebben mij gebeld of gemaild. Uit al deze informatie heb ik 
het volgende kunnen concluderen:  
HET LANGER THUIS KUNNEN WONEN EN HET VERMINDEREN VAN EENZAAMHEID 
ZIJN BEIDEN GEBAAT BIJ LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLAATSEN, WAAR 
MEN TE ALLEN TIJDE EVEN BINNEN KAN LOPEN. HET GAAT ER DAN OM DAT MEN 
BEHOEFTE HEEFT AAN AANSPRAAK OF HET HEBBEN VAN ANDERE MENSEN OM 
ZICH HEEN.  
DE AANWEZIGHEID VAN ANDERE MENSEN IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR  
HET ZICH NIET EENZAAM VOELEN. DIT KAN OOK EEN FIJNE LEEFOMGEVING ZIJN, 
ALS ZIJNDE DE BUREN EN NIET TE VERGETEN WINKELS OM DE HOEK, ZODAT ER 
GEMAKKELIJK EVEN EEN BOODSCHAP KAN WORDEN GEDAAN.   
 

Dit is het resultaat van de reacties op mijn 
oproep. Ik heb het inmiddels al ingebracht 
in één van de overlegstructuren waar ik 
aan deelneem. Ik heb daarom het initia-
tief genomen voor een inventarisatie van 
de verschillende ontmoetingsmogelijk- 
heden in Culemborg. Waar nog hiaten 
zijn, wordt nagegaan of hier iets kan  
worden opgestart.  
 

Mocht u niet hebben gereageerd, 
schroom dan niet alsnog uw visie te geven. Alle informatie is welkom en kan wor-
den gebruikt om de leefomgeving van ons ouderen te veraangenamen. 
 

Hennie Smidt, voorzitter 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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OPGAVE INKOMSTENBELASTING 
 
LAAT GEEN GELD LIGGEN 
 
De officiële aangiftetijd van de belastingen is voorbij, als er tenminste geen uitstel 
aangevraagd is. Een van onze invullers is overleden en wegens ziekte heeft een  
ander minder mogelijkheden gehad om in te vullen. De mensen, die door hen  
geholpen werden zijn onbekend bij ons, maar deze willen wij alsnog helpen. 
Ook voor mensen, die geen aangiftebrief hebben gehad, hebben de mogelijkheid 
om aangifte te doen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid, dat zij te veel betaalde 
belasting terug kunnen krijgen. Zeker bestaat deze mogelijkheid als zij extra ziekte-
kosten hebben gehad. 
Bent u er niet zeker van dan kunnen wij u hierbij ondersteunen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met M. G. van den Reek; tel 06 53610201 of 0345 531208. Hij zal 
dan kijken wie u hierbij kan ondersteunen. 
 
 
 
PROGRAMMA GOEDENAVOND RIVIERENLAND 
 
In samenwerking met ElkWelzijn zendt SRC FM elke 
derde donderdag van de maand in het programma 
GOEDENAVOND RIVIERENLAND rond 21.15u. een 
senioren- of een welzijnsitem uit.  
 
Presentator Cor Vermeulen gaat dan op bezoek bij Elk Welzijn en ontvangt met 
gastvrouw Gré Westra een gast over een actueel onderwerp. Er zijn inmiddels al 
twee uitzendingen geweest. Als u zelf een idee hebt voor een senioren- of wel-
zijnsonderwerp dat in de uitzending aan de orde zou moeten komen of zou u  
misschien zelf een keer te gast willen zijn dan kunt u dit mailen naar: goeden-
avondrivierenland@src.fm.  
 
SRC FM is in de gemeente Culemborg te ontvangen in de ether op de frequentie 
105,8 MHZ, op de kabel via ziggo kanaal 47 en via de KPN via kanaal 1382.  
 
Raadpleeg bij andere providers de daar geldende kanaalindeling. U kunt SRC ook 
beluisteren via de website www.src.fm en klik dan op ‘luister live’.  
 

 

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

Sanita
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Alle
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in huys.
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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

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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IN MEMORIAM:          MEVROUW GRIZELL GEEFT KLEUR AAN HAAR LEVEN  
 
In DE KIJKER van december 2020 plaatste ik een uitnodiging aan lezers om een 
KERSTTEKENING in te kleuren. Mevr. Lia Grizell maakte er een mooi “schilderij” 
van en kwam als prijswinnares uit de bus. Hierover had ik een telefoongesprek met 
haar. Op dat moment lag ze in het ziekenhuis maar ze zou snel naar huis komen. 
Pratende over een prijs voor haar mooie werk vroeg ik haar of we haar, als prijs, 
een plezier zouden doen met de map Mandala’s van “De Roos”. Wat schetste mijn 
verbazing: ze had die map al en ze had er al heel veel mandala’s van ingekleurd. Ik 
stelde haar toen voor om, zo gauw “CORONA” dat toe zou laten bij mij of elders, 
op een uitgebreide thee/koffie te komen. Ze vond dat leuk. 
Nu, 25 juni, nam ik contact met haar op voor een afspraak. Uitgaan hoort weer  
tot de mogelijkheden. Op mijn belletje reageerde mijnheer Grizell in plaats van  
mevrouw Grizell. Tot mijn ontsteltenis vertelde mijnheer me dat, in maart van dit 
jaar, zijn vrouw was overleden. Ze mankeerde het een en ander, ging van het ene 
ziekenhuis naar het andere en kreeg 5 dagen voor haar overlijden ook nog eens 
Corona. Toch kwam het overlijden onverwachts. Mijnheer vertelde me dat ze de 
laatste weken/dagen heel veel getekend en gekleurd had in het ziekenhuis voor 
o.a. verplegend personeel en doctoren. Ik vond dat heel bijzonder. Ik vermoedde 
dat het mevrouw troost bracht in haar laatste dagen. Mevrouw heeft enkele  
malen haar man opgedragen mij te bellen over de situatie, maar op een of andere 
manier is dit niet overgekomen. In plaats van “de prijs” voor mevrouw heb ik  
mijnheer een bloemetje gebracht.  
Ik wens mijnheer Grizell, mede namens het Senioren Collectief, heel veel sterkte 
en moed om alleen verder te gaan. Het moge u goed gaan. 

25 juni 2021, Riet van Hazendonk 

Een warm en 
 gekleurd 

hart voor Lia 
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OPROEP NAAR ERVARINGEN  
De “Adviesraad Sociaal Domein” wil graag weten hoe cliënten van huishoudelijke 
ondersteuning de nieuwe aanpak ervaren. 
 
EEN SCHOON EN LEEFBAAR HUIS  
De afgelopen maanden heeft de gemeente Culemborg een brief gestuurd naar de 
gebruikers van huishoudelijke hulp. In deze brief wordt gesproken over een 
schoon en leefbaar huis. Wat er dan precies in het huis gedaan wordt, hangt af van 
wat met de bewoner is afgesproken.  
 
Uitgangspunt is niet meer het aantal uren, maar een schoon en leefbaar huis. Dat 
is een andere aanpak en wij hopen, dat dit een verbetering betekent voor de hulp, 
welke u krijgt. Mogelijk, dat het geen verbetering is en u nog steeds vindt, dat uw 
woning niet goed schoon gemaakt wordt of de huishoudelijke hulp te weinig tijd 
heeft om dit goed te doen.  
Ons advies is dan dit te bespreken met uw hulp. Als uw hulp inderdaad tijd te kort 
komt om uw huis schoon en leefbaar te maken dan kunt u contact op te nemen 
met het bedrijf van uw hulp. Als dat ook niet helpt informeert u de gemeente. Zij 
willen graag weten of er inderdaad een schoon en leefbaar huis is met deze  
aanpak.   
Wij, de “Adviesraad Sociaal Domein Culemborg”, zijn benieuwd naar ervaringen 
van gebruikers. Vandaar ook dat wij graag uw op- en aanmerkingen willen weten. 
Wij kunnen de informatie dan gebruiken in ons gesprek eind dit kalenderjaar over 
de aanpak schoon en leefbaar.  
 
U kunt uw opmerkingen mailen naar:  
adviesraadsociaaldomeinculemborg@gmail.com  
U kunt mij ook bellen, mijn telefoonnummer is 06 14539307. 
Uw opmerkingen zullen wij anoniem gebruiken. Het gaat uiteindelijk niet om uw 
naam, maar of er sprake is van een schoon en leefbaar huis. 
  

Carel Romijn, voorzitter adviesraad Sociaal Domein Culemborg 

         

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg 
(0345) 515 227, www.elkwelzijn.nl 

 e gaan, maar het is te duur voor mij.” 

 

 
 

 
Rukize Kesmer 

06 - 83 49 01 74 
rkesmer@elkwelzijn.nl 

 

 
Karin Burgers 

06 - 20 71 80 53 
kburgers@elkwelzijn.nl 

 

 
Loes van Delft 

06 - 83 52 48 78 
lvandelft@elkwelzijn.nl 

 

 
Caroline van der Meulen 

06-83 52 51 12 
cvandermeulen@elkwelzijn.nl 

 

Houdt u ook zo van samen eten, 
koffie drinken, koken, 

wandelen, biljarten etc.? 
 

 

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en blijven 
helpt daarbij. Levenservaring en wijsheid 
van ouderen maakt Culemborg sterker.  
 

Heeft u ondersteuning nodig bij 
huishoudelijke klussen? 

 

Heeft u vragen over uw 
financiën, inkomen of 
financiële regelingen? 

 

 
Zorgt u voor iemand in uw 

omgeving en zou u die zorg willen 
delen? 

 

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg? 

 
De wijkcoaches voor ouderen en de 

mantelzorgconsulent van ElkWelzijn kunnen u 
ondersteunen  met informatie en advies. 
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•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03    Culemborg
0345 - 530303  |  info@rtg.nl  |  www.rtg.nl

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

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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HET INLOOPHUIS IS WEER OPEN 
 
We zijn weer open! Nog wel met de nodige beperkingen, maar na zoveel maanden 
gesloten geweest te zijn is het een hele opluchting om sinds eind mei weer gasten 
te kunnen ontvangen. Het kon lange tijd niet: een kopje koffie of theedrinken, een 
praatje maken of een luisterend oor vinden. Onze gasten, maar ook onze mede-
werkers, hebben deze vaste ontmoetingsplek echt gemist in de afgelopen moei-
lijke maanden, toen bijna niets kon en contacten beperkt bleven tot een kaartje in 
de bus, een groet op straat of een praatje bij de supermarkt. 
Veel 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. 
Van een echte vrije inloop voor iedereen die behoefte heeft aan aanspraak of  
gezelligheid is overigens nog geen sprake. Vanwege de beperkte ruimte in het  
Inloophuis en de afstandsregels, die nog van kracht zijn, komen onze gasten in 
kleine groepen op een vaste tijd en op uitnodiging. Het is even wennen, maar het 
werkt uitstekend. De gastvrouwen en - heren kunnen op deze manier ook 
alle aandacht aan de bezoekers geven en dat wordt zeer gewaardeerd. De inloop is 
weer open op de gebruikelijke dinsdag-, donderdag- en zondagmiddagen van 
14.00 tot 16.30 uur. Het Inloophuis Culemborg is er voor alle Culemborgers maar 
wie ook eens gezellig wil aanschuiven moet zich voorlopig nog wel tevoren aan-
melden. Dat kan via ons tel nr. 06 1293 3135. 
Spreek uw naam in en u wordt teruggebeld om een afspraak te maken. 
 
Gastvrouwen en gastheren gevraagd 
Het Inloophuis wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep van onge-
veer 25 vrijwilligers. We zijn dringend op zoek naar enkele nieuwe gastvrouwen of 
gastheren, die op de inloopmiddagen de gasten ontvangen en voor koffie en thee 
zorgen. Al onze medewerkers zijn ‘amateurs’ met vooral een groot hart; het zijn 
geen professionals met een beroepsmatige aanpak of hulpverleners. Dat willen we 
graag zo houden, want ‘er zijn’ voor de gasten vinden we onze belangrijkste taak. 
Belangrijke waarden daarbij zijn de wil om de ander tot zijn of haar recht te laten 
komen en niemand ooit af te schrijven. We hechten erg aan een open en gastvrije 
sfeer voor zowel onze gasten als voor onze vrijwilligers. Meer informatie over onze 
organisatie en onze werkwijze is te vinden op www.inloophuisculemborg.nl 
Wil je ook actief worden als gastheer of gastvrouw neem dan contact op via:  
inloophuis.culemborg@gmail.com (secretariaat) of met de coördinatoren: Bep 
Koppers, tel. 0345 513998 of Leny Stokking, tel. 0345 516669. 

 



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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DE ONTMOETINGSPLAATS          VOOR GANDHI EN MARTIN LUTHER KING  
 
Op maandagavond zijn we open voor kaarten en 
gezelschapsspellen en op donderdagmorgen is er 
gezellig koffiedrinken voor de bewoners. Nu dit 
weer goed loopt gaat het bestuur de mogelijkhe-
den uitbreiden. Er wordt gedacht aan een creatieve middag op de vrijdag dat dan 
ook een gezellige theemiddag moet worden. U kunt dan bijvoorbeeld breien,  
haken, stippen, 3D kaarten maken of iets anders als het maar creatief is. 
Bij voldoende aanmeldingen willen we ook een maal per maand een gezond  
etentje regelen wat voor veel bewoners belangrijk is. Het is niet alleen het eten, 
dat goed is voor de mensen, maar ook de contacten die zijn in deze tijd hard  
nodig. We willen alle bewoners van de Gandhi en Martin Luther King van harte op 
deze dagen uitnodigen. Kijk voor informatie op https://www.bijons.top of kom  
gewoon eens binnen voor een bakkie koffie. 
 
 

HET SOCIAAL WIJKTEAM  CULEMBORG 
 
Het sociaal Wijkteam is er voor alle Culemborgers.  Zij heeft kennis en ervaring op 
het gebied van gezondheid, opvoeden, opgroeien, welzijn, wonen en werk. De 
hulp is gratis. 
Spreekuren: 
In de Salaamander, Heimanslaan 2, dinsdags 09.50-10.15u. + 10.30-11.15u. 
In Bon Vie, Admiraalvlinderlaan 2, donderdag 10.00-10.45u.+ van 11.00-11.45u. 
 
e-mail: sociaalwijkteam@swtculemborg.nl,  tel. 088 0017755 
 
DE HONDDIJKER THEETUIN   
Honddijker Theetuin is een plek aan de Hond-
dijk nr. 2 waar u temidden van bloemen en plan-
ten, vlinders en bijen, kunt genieten van een kopje 
thee of koffie met een vers gemaakt taartje ('petit 
gateau'). Er is een leestafel met uiteenlopende in-
formatie over flora & fauna. 
De theetuin is bij mooi weer iedere zondag open 
vanaf 11:00 uur. 
Op verzoek is de theetuin voor groepen open te stellen. 
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HET MODERNE KOKEN                                               DE MULTICOOKER 
 
De vorige keer heb ik de slowcooker besproken waarin je op lagere temperatuur 
en met een langere kooktijd gerechten kunt klaarmaken.  
Deze keer bespreek ik de MULTICOOKER, de naam zegt het al, de multicooker 
heeft meerdere functies in één apparaat, denk hierbij aan bakken, braden, koken, 
stoven en stomen. De multicooker heeft een binnenpan, afhankelijk van het merk 
kan deze van keramiek zijn of met een teflon coating. Voordeel van keramiek is dat 
deze niet snel beschadigt maar hij is wel weer erg zwaar en kan niet in de vaatwas-
ser. Er zijn multicookers met maar liefst 45 voorgeprogrammeerde gerechten, van 
tomatensoep tot risotto en het bakken van vlees tot het maken van yoghurt. Hij 
heeft een rijstkoken functie, je kunt er een hele kip in braden of een appeltaart in 
bakken, vis en groente stomen en je kunt er zelfs sous-vide bereidingen in maken, 
waarbij je het gerecht, bv vis of vlees in marinade in een plastic zakje langzaam 
gaart. 
 
Mijn multicooker heeft 15 functies, een groot aantal is voorgeprogrammeerd o.a. 
rijst koken, brood bakken, pasta koken, yoghurt maken en cake en desserts. Hij 
heeft ook een slowcooker functie waarbij je zelf de tijd instelt, een hogedruk  
functie (snelkookpan) en oven functie. Maar je kunt ook voor alle gerechten zelf 
handmatig tijd en temperatuur instellen. 
De meeste multicookers hebben ook een timer, hiermee kan je vooraf de start- en 
kooktijd instellen zodat je ’s morgens wakker wordt en je havermoutpapje al klaar 
is, of je doet ’s morgens alle ingrediënten voor je avondmaal in de pan en stelt de 
tijd zo in dat je bij thuiskomst zó aan kunt schuiven. De multicooker heeft ook een 
warmhoudfunctie. 
 
U ziet de mogelijkheden zijn legio.  
Maar naast de voordelen 
- Ruimtebesparend, één pan met legio mogelijkheden, 
- Gebruiksgemak, eenmaal in de pan hoef je er niet meer naar om te kijken 
- Tijdbesparend 
- Tijd vooraf instelbaar 
- Dankzij de anti aanbak laag van de pan heb je weinig olie/vet nodig 
Zijn er natuurlijk ook nadelen  
- Minder geschikt voor grote huishoudens gezien de kleine inhoud van de 

meeste multicookers 
- De vele gebruiksmogelijkheden maken het gebruik wel ingewikkeld 
- Je gebruikt nooit (tenminste ik niet) alle functies van het apparaat. 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

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

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid 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

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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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.
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vervolg modern koken  

Omdat de multicooker zoveel mogelijkheden heeft is het lastig één recept te ge-
ven. Ik gebruik de hogedruk functie vaak om bv erwtensoep te maken of Rendang, 
Indisch draadjesvlees. Maar je kunt er dus ook risotto in maken, een Italiaans rijst-
gerecht waar je normaal meer dan een half uur aan kwijt bent omdat je de bouil-
lon scheutje voor scheutje moet toevoegen en continu moet blijven roeren.  
 

Nu dus een snelkook versie: SAFFRAAN RISOTTO 
1 eetlepel boter, 1 grote gesnipperde ui, 2 kopjes risotto rijst, 4 kopjes bouillon van 
een blokje, 1 laurierblad, 1 kruidnagel, 1 teen knoflook geperst, 1 snuf safraan (of 
geelwortel), ketoembar) 1/8 liter witte wijn. Om het gerecht af te maken: 1 ½ eet-
lepel boter, 50 gram geraspte parmezaanse kaas. 
De multicooker handmatig op 100 graden verwarmen en de boter smelten, fruit de 
gehakte ui 1 á 2 minuten, voeg de rijst toe en roer goed. Voeg dan de wijn toe en 
laat deze verdampen. Doe er dan de bouillon, het laurierblaadje, kruidnagel, de 
knoflook, zout, peper en saffraan toe. Roer goed en sluit de pan. 
Zet de pan op de hogedruk functie en wacht tot hij “op stoom is” en laat 6 minuten 
stomen. 
Koel de pan direct af onder koud stromend water en open de pan. De rijst moet 
nog korrelig zijn en toch ook vochtig, een beetje papperig. Maak op smaak af met 
de parmezaanse kaas en boter. 
Veel plezier! 

Yvonne  



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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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

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

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

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

Markt 6 in Culemborg

€ 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

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU 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
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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


