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den bijstichting senioren collectief Culemborg: sscc.secretariaat@gmail.com
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THEMABIJEENKOMST 'EIGEN REGIE EN VEILIGHEID"

Organisatie: Senioren Collectief, KBO en PCOB.

Tijd: donderdag 30 maart 2017
van 14.00 tot 16.30 uur.

Plaats: partycentrum De Lantaarn,

Voor wie:
Kosten:

Grote Kerkstraat l-3.

alle senioren van Culemborg.
gratis toegang. Deze middag wordt mogelijk gemaakt

door bijdrage van de gemeente Culemborg.

Programma:
Alice Tjaden (GGD): veilig en bewust wonen
Gerard vd Akker (Politie): veiligheid om de woning en cybercriminaliteit
Jet Vroege (Brandweer): zelfredzaamheid en brand

Na de pauze: Kennismaken met "Red Alert", het voorlichtingsvoertuig van de
brandweer. Het belooft een interessante middag te worden.

AANMELDING VOOR ONTVANGST VAN DE KIJKER

Tien keer per jaar valt De Kijker gratis in vele
brievenbussen. Een bron van informatie die
geheel wordt bekostigd door de adverteerders.
Elke keer worden er t l-400 boekjes in Culem-
borg verspreid. Culemborg telt ongeveer 4000
senioren. Dit betekent dat veel 65 plussers dit
blad nog niet krijgen.

Kent u iemand in Culemborg die 65+ is en "De Kijker" ook zou willen ontvangen,
geef liem/haar dan op via onze website:
www.seniorencollectiefculemborg.nl of stuur een e-mail naar:
sscc.secretariaat@gmail.com of bel gewoon even naar Ton Scholtens: 0345-
753039. Graag hierbij vermelden: voorletters, achternaam, straatnaam, huis-
nummer, postcode, telefoonnummer en eventueel het e-mailadres.
Wij zien graag uw reactie tegemoet.

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

van 1 1:00 tot 14:00 u

GnnuwELMAN
Tweewielers

) niie rennis en ervarins tr LU I tr
in Elektrisch Fietsen

Voor Service & Garantie
Nieuwe en Gebruikte fietsen
Onderhoud van vrijwel alle merken fietsen
Voor een lekker kopje koffie!

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
www.gra uwelmantweewielers.nl
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EEOITY

Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345 - 52 13 83

www.mode-citv.nl
GÍatis pàÍkèrFn: Ja(hthdven, Palumbusterrein Betaald y'arkeren Lanqe ÍMeent

í»Y,,s.lP[igJ

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T. 0345 - 5',10425

www.vandrie!-schildersbedrijf.nl

info@vandriel-schildersbed rijf.n I

MANTELZORG

De meeste mensen kiezen niet voor mantelzorg, het overkomtze.ze zorgen voor
een partner die ziek wordt, een familielid of buurman. Vaak begint het met een
paar uur zorg per week, maar voordat ze er erg in hebben staat hun hele leven in
het teken ervan.

Bent u mantelzorger? Weet dan dat u niet alleen staat. Heeft de zorg voór iemand
anders uw leven veranderd? Kunt u daardoor bijvoorbeeld niet meer naar uw
vrijwilligerswerk, sport of bridgeclub? Zou u wel weer eens lekker een dagdeel
naar vrienden gaan, maar kunt u diegene voor wie u zorgt niet zo lang alleen
laten? Elkwelzijn kijkt graag met u mee welke hulp u nodig heeft om de zorg te
kunnen blijven dragen.

Misschien heeft u binnen uw familie, buren, vrienden- of kennissenkring mensen
die u hierbij willen helpen door de zorg een paar uur over te nemen. Maar
misschien vinden zij het moeilijk omdat ze niet zoveel weten over de ziekte van
diegene waar u voor zorgt. Dan biedt ElkWelzijn de mogelijkheid om deze mensen
te ondersteunen. E1^,wordt kosteloos een training aange-boden waarin het
ziektebeeld behandeld wordt. Praktische vaardigheden komen ook aan bod.

Gedurende een jaar blijft ElkWelzijn ondersteuning bieden d.m.v. contact tussen u
als mantelzorger en diegene die u daarbij helpt. Vindt u het lastig om deze hulp
aan uw familie/vrienden/buren te vragen, dan kan Elkwelzijn u daar ook in
ondersteunen. Het is belangrijk dat u iets voor uzelf blijft doen zodat u de zorg vol
kan houden.

Om een oriënterende afspraak te maken kunt u

contact opnemen met de coördinator van
Steunpunt Mantelzorg: Caroline van der Meulen.
Adres: Meerlaan .22,41,03 XZ Culemborg.
Tel efoon n u m mer: 0345-51,5227 .

E-mail: steunpuntmantelzorg@elkwelzijn.nl

$ *K*k-ïv***i{,
Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen.......

Daar krijg je energie van !

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
valpreventieprogramma ln Balans. U bent van harte welkom!

Langer vitaal blijven door Tai Chi!
Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf!

lnformatie en aanmelden bij Ellen Hannes

nenchi(olive.nl 06-49648043

www.nenchi.nl
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Dit is de slogan van de GGD Gelderland Zuid om de bevolking bewust te maken
van het nut van goede, sterke spieren. lmmers: zonder sterke spieren en een goed

evenwicht is de kans om te vallen behoorlijk vergroot. Die kans sluipt er met de

stijgende jaren gemakkelijk in, met alle gevolgen van dienl U kent vast en zeker de
voorbeelden uit uw omgeving.

ln april start een cursus "ln Balans" die voor een groot deel door de GGD

Gelderland Zuid wordt gefinancierd. ln deze cursus, die 13 weken duurt, leert u
gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen. Ook wordt er natuurlijk veel
geoefend en gelachen. De eerste 3 weken L keer per week 1-,5 uur en de volgende
l-0 weken 2 keer per week, l" uur. Wilt u nog lang zelfstandig er op uit gaan, dan is
dit een zeer geschikte cursus voor u!

Donderdag 30 maart van 14.00 tot L6.00 uur is de GRATIS informatiebijeenkomst,
in de Salaamander, Heimanslaan 2, Culemborg.
U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden bij:
Ellen Hannes: telefoon 06-49648043, e-mail: nenchi@live.nl
Evel ien va n Wiggen : telefoon 06-18867283, e-mail : evelien@evelanx.nl

Op de website van SSCC (www.seniorencollectiefculemborg.nl) staat de gehele

folder met veel meer informatie.

WIJ HOPEN U 30 MAARTTE ONTMOETEN.

Olga Ellerman: 0345-533933 of 06-51999090
E-mai I : olga.ellerman@dienstwerk.nl

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 51s 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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Steeds meer mensen worstelen met
hun financiën. Zij komen er zelf niet
meer uit en krijgen schulden. Zai

hebben iemand nodig die met hen
meedenkt, praktische hulp geeft en
hen aanmoedigt. Een maatje, dat
niet begint over "eigen schuld, dikke bult", maar geduldig luistert als zij
over hun zorgen spreken. Ben jij dat betrokken maatje? Meld je dan aan!

Een maatje helpt bij het in orde maken van iemands geldzaken en hoe die op orde
kunnen blijven. Belangrijk is dat een maatje persoonlijke aandacht schenkt en de
betreffende persoon kan motiveren om vol te houden als het moeilijker wordt.
Samen lukt het, dat is ons uitgangspunt. En met succes. In Culemborg hebben we
in de "Stichting SchuldHulpMaatje" ongeveer 35 vrijwilligers die zich bezig houden
met het helpen bij hulpvragen. Op dit moment worden ongeveer 80 personen met
hulpvragen bijgestaan. Hieronder zijn steeds meer jongeren die in financiële
moeilijkheden zijn geraakt.

IS SCHULDHULPMAATJE IETS VOOR JOU? BEN JIJ ONS NIEUWE MAATJE?

Je bent een vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie.

Je voelt je betrokken bij onze doelgroep.
Je bent bereid om structureeltijd beschikbaarte maken.

We bieden een driedaagse maatjestraining en een jaarlijkse bijscholing. Als maatje
kun je terugvallen op ervaren coördinatoren.

Algemene informatie is te vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl
Onze coördinatoren zijn bereikbaar via: coordinator@shmculemborg.nl

i

Open ngstjden: ma - do 8.00 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 20.00 J zo 11 00 - 18.00

Gigl SmitS I Koopmanssildeplein 16 |  IOsTX Cutembors lI:0345532525
,§\

ffi§
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UlT HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dogelijkse leuke, moor ook minder leuke zoken.

Het is zaterdagochtend. lk heb de krant uít en de koffie op. lk maak me op voor
mijn wekelijkse gang naar de supermarkt. lk pak mijn blocnootje en pen om mijn
boodschappenlijstje te maken. lk heb weer het bekende probleem: wot moet er
op het lijstje en wot eten we deze week? We krijgen gosten, dus moet ik ook moor
weer iets extro's in huis holen. Nog hevig bezig met mijn probleem schiet mijn oog
naar de nog op tafel liggende krant. "Geweld en oorlog in Mosul, winkels zijn leeg

en mensen kunnen niet weg"; "Honger in de Hoorn van Afrika"; "ln het oosten van
Europa zitten mensen in barre omstandigheden".
lk schaam me: heb ik een probleem? Honderdduizenden, misschien wel miljoe-
nen mensen hebben echteen probleem: zij hebben nietste eten! Zijn blij meteen
handje rijst of pap. lk realiseer me dat wij in Nederland mogen en kunnen kiezen

wat voor eten we kopen en in huis halen. Eten dat voedzaam is en dat we lekker
vinden. Natuurlijk kunnen er ook in Nederland omstandigheden zijn waarin je niet
kunt kiezen, maar dan zijn er instellingen of organisaties die kunnen bijstaan.
Nadat ik mijn boodschappen allemaal heb opgeschreven, ga ik op pad en doe mijn
boodschappen. Weer thuis bij het uitpakken van mijn tas, denk ik weer aan al die
mensen die niets of weinig te eten hebben, lk zal vanavond geen honger hebben
en in vrede en rust voldoende kunnen eten, maar hoeveel zullen er weer naar bed
gaan met honger? lk realiseer me meer dan ooit dat ik een bevoorrecht mens ben.

Een bevoorrecht mens, alleen al omdat ik geboren en getogen ben in Nederland
en dat ik de mogelijkheid heb om zelf keuzes te maken. Keuzes in wat ik wil eten,
maar ook de keuze heb te helpen om de nood in andere delen van de wereld
enigszins te kunnen lenigen.

FRANSCHE SCHOOL I TOP VOORSTETLTNG

ln april is het alweer de laatste TOP voorstelling van dit seizoen.

Maandag 3 april om 14.00 uur:
Urban Myth/Denise Jonnah: Ella!

Tweevoudig Edison winnares Denise Jannah vertolkt het leven van Jazz-zangeres

Ella Fitzgerald, de First Lady of Song.

IN APRIL WORDEN ER OOK WEER MIDDAGFILMS VERTOOND

Zie hiervoor pagina 1-1 en pagina 12

.d

\:*nr"""?

ItgVela nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.
' - """:*À*i, f ysioth era pie

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

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN:

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,
rek en kracht oefeningen.

o Zekerlang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheldstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

e ln Balans: samen met Tai-Chi docent

cursus voor senioren.

een valpreventie

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

Evelien van Wlggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl

Kijk op een&op mijn website: www.evelanx.nl

KUBU5 WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen vqn de regio.

Bonhen - Bonhstellen - Fouteuils - Reloxfouteuils -Tofels - Eethoehen
Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden

Schilderijen - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von DÍemenstrqqt 34A
410,4 AE Culemborg

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nlDE KUKER APRIL 2017



PARTYCENTRUM

DE LA|YTAAR|V
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik vqn bus

(bij een reservering)

www.partycentrurndelantaarn.nl

DIALOOG "OUD WORDEN" !N CULEMBORG

Op woensdag 12 april van 14.30 - 16.30 uur organiseren
we bij ElkWelzijn aan de Meerlaan 22, samen met partners,
een Dialoog over'Oud worden in Culemborg'. We nodigen
u van harte uit hieraan deel te nemen.

Waarom een dialoog over dit thema?
Niet iedereen denkt er dagelijks over na, maar allemaal hebben we wel een beeld
van hoe we in de toekomst graag oud willen worden. Welke dingen blijven
belangrijk of worden pas belangrijk als je ouder wordt? En zijn beelden van oud
worden anders bijjonge mensen dan bij mensen van middelbare leeftijd? Jongeren
van nu worden misschien wel 1"30. Wanneer voel je je eigenlíjk oud? We zijn bij
ElkWelzijn veel in contact met ouderen. We merken dat de veranderingen de
afgelopen jaren hard gaan, neem nu de digitalisering in ons leven. Wie had 10 jaar
geleden kunnen denken dat ouderen dagelijks contact kunnen hebben met hun
kinderen in het buitenland via internet? Maar ook als het gaat om zorg en wonen
verandert er veel. We moeten ons voorbereiden op een nieuwe manier van oud
worden. \P/'

ledereen is welkom!
We zijn op zoek naar deelnemers van alle leeftijden en met verschillende
achtergronden. Het doel is om een gesprek te voeren in kleine groepen over een
thema dat ons allen raakt, waarbij u als deelnemer misschien wel op nieuwe ideeën
gebracht wordt over de toekomst en het ouder worden. Vanuit ElkWelzijn en
andere organisaties hopen we nieuwe ideeën te krijgen over de manier waarop we
ons hierop moeten voorbereiden.

Meedoen?
Wilt u meer weten of wilt u zich telefonisch aanmelden? Dan kunt u contact
opnemen met Saida Boukayoua of Jolanda Slobbe via 0345-5L5 227.

Jolanda Slobbe, wijkcoach Culemborg Oost
E-mai I : dialoog@elkwelzijn.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag.
E l kWe l z ij n, M eerlaa n 22, 41,03 XZ Cu l e m bo rg, 0345 -5L5227 .

Telefoon

0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.
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80+ REISJE IN SAMENWERKING MET STICHTING SAMEN VERDER

BOOTTOCHTJE OP DE MAAS

Een mooie vaartocht over de Maas van 14.00-15.45 uur langs het land van Maas

en Waal. Het passagiersschip "De Sluizer" vertrekt om l-4.00 uur vanaf de steiger

bij Moeke Mooren te Appeltern. De kapitein vaart langs historische steden en

begeleidt de tocht met interessante weetjes over het natuurgebied, architectuur

en de passerende dorpen.
Tijd: zaterda g 6 mei 2017 .

U wordt van huis opgehaald tussen l-2.15 en 12.30 uur.

Om ongeveer t7 .OO uur bent u weer thuis.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zaterdag 30 april bij Riet van

Hazendonk, telefoon: 0345-5L5001.

80 Plussers hebben voorrang,
Er kunnen (slechts) L2 personen mee inclusief 1- rolstoelgebruiker,
Kosten: € 15,00 per persoon.

Dit is inclusief het vervoer, de boottocht van 7 kwartier over de Maas en koffie

met gebak.

U kunt dit betalen aan de chauffeur van het busje van de SSV.

MEER 80+ REISJES IN HET VERSCHIET

Ook dit jaar organiseren we, in samenwerking met SSV, in de maanden juli en

augustus weer kleine middagreisjes. ln De Kijker van mei zullen we hier een over-

zicht van geven.

Wffiffi
N {{ffi fd*"
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WOENSDAG 17 MEI 2017 DAGTOCHT: KASTEELTUINEN ARCEN

Via onze gebruikelijke opstaproute gaan we op weg en in restaurant Van der Valk

in Nuland gebruiken we l- x koffie met gebak. Daarna volgt een mooie route naar

Arcen. ln restaurant "Alt Arce" in Arcen gebruiken we een lunch met kroket. Als de

tijd het toelaat, kunt u in dit plaatsje nog even rondlopen.
's Middags bezoeken we van ca. 13.30-16.30 uur de Kasteeltuinen van Arcen.

Het thema is Lentekriebels: er zijn veel voorjaarsbloemen in het park eí er is een

voorjaarsexpositie in het Kasteel. Bij restaurant "De Betuwe" in Tiel gebruiken we

een heerlijk diner. De kosten voor deze dag bedragen € 63,00.

U krijgt hiervoor 1- x koffie met gebak, lunch met kroket, entree Kasteeltuinen,

diner en vervoer per luxe touringcar.

Aanmelden:
Het aanmeldformulier kunt u tot 7 mei inleveren bij Yvonne Brouwers, Sleutel-

bloem 47, 4102 VB Culemborg, e-mai I : yvonnebrouwers@ hetnet. n l.

Betalen:
Graag vóór 7 mei op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstappla?ts voor uzelf in:

o 1. 08.30
o 2. 08.35
o 3. 08.40
o 4. 08.45
o 5. 08.50
o 6. 08.55

Naam

x

Garage Streef
Betsy Perkweg/Roosje Vos

Otto van Reesweg/Vianense Poort
Lalainglaan/hoek Dreef
Driestad (bij bushalte)
Marskramer Chopinplein

AANM ETDFO RMULI ER DAGÏOCHT KAsÏEËLÏUI N EN ARCEN

Telefoon Nr. opstap- :Rolstoel/ iDieet
plaats rollator

Adres van persoon nr. 1:

Opmerkingen/ bijzonderheden

L:

2:

3,

4:

up, ,'W" 
*' *rr" "
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WOORDZOEKER

R.l :g .f.S iN L:O:O:l ,O n L:C
O R .A .V.l .O O.L .T iJ E H P iM
N R E A E O O,l N O Z A G E

D L D .G L M O R .N D E A N iS

D.A:E:A iE lE .T:E:N:N G S I ,T
| :l :J :R:K N S A,E E :P :N N if------' '--
U iN:K:l :A in .A:P:L:R:O:F 5 iU

R E :O rE :P M L E U L :L ll iE ;l
K :D:L:S:SlU W:N:L.O_ C L P,N

' : I -_ i'G :R:K .A:T IA U A R A:T.E'SlP
N A :R lC :l rS B A Y H :Z lK :A lt
O ,G .E .lJ :E :D iA iH L I A A D A

L,W.MAiR;OiN,S.K,E L K U,N
K .N .O :L iL iE N :T .E .F .E .E i :T

o AGAVE

o ANEMOON
o AKELEI

o ARIES

o ARONSKELK

o AZALEA

o BALLON

o DAHLIA

o rlonR

o GAGEL o
o GARDENIA o
o GAZON o
o GEKAKEL o
o GLADIOOL o
O GRASMAAND O

o HAAS o
o HYACINT o
o JUDASPENNING o

KNOLLEN

LENTEF EE

LONGKRUID

MEST

NARCIS

OCHTENDZON

PASEN

PIOENROOS

PRUNUS

o RAM

o REGEN

o RIBES

o ROND

o STIER

o TUINPLANT

o TULPEN

o VIOOLTJE

o ZOMERKLOKJE

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen van links naar
rechts, van onder naar boven, diagonaal of andersom voorkomen. Sommige
letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn,
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een spreekwoord.

De oplossing uit het moartnummer is: MAART ROERT ZIJN STAART.

DE KIJKER APRIL 2017

Brenkman I Varkensmarkt 10 | Culemborg
f 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
Openingstiiden di t/m vr 9:oo - l8:oo
vr koopavond l9:oo - 2l:oo I zaqoo - 17:oo

Mffi

poscolweg 8

KARAKTERUITVAART $

i''r,t\n*"
ïvri$i ,i-., ., ,,'l , : '. :j;,r i'u.',

@
Ans Wieman

@
Jeannelies Lof

Uitvaartverzorging en -ontwerp

ïelefoon (06)30018484

www.karakteruitvaart.nl
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KIAA§§HOP
CUTEMBORG

Morkt 40 - 410'lBZ - Culemborg
Telefoon: 0345 ' 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Noten en Zuidvruchten

Solodes en Pote .s

Wiin en Relotiegeschenken

\ 
- - -- -.@m:''WM,§TrWM

W
1O% KORTING

op vertoon deze adveftentie
(geldt niet voor de wijnen )

1/trll s-iE ;ll(=l-l :l1rïe

-<9-
VERHUIZEN

SELF §TORAGE

TRANSPOR

OPSLAG

T',IWW.VANSTERKEN BURG.NL
; WU,IW.DEOPSLAGLOODS.NL

T_

m
ffi

RIJBEWIJSKEURING 75+

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 05 en 19 april,

03 en 17 mei, 07 en 21juni, 05 en 19 juli, 02 en 16 augustus.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg l-0 te
Culemborg.
Het gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur's morgens.

AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken' met de

keuringsarts, via Medipartners, telefoon OIL-5728434. De keuringskosten voor het
BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor Vrienden van Senioren Collectief en leden van

een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden.
De keuringskosten voor het rijbewijs voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betolen aon de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheids-

verklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient hiervoor € 36,00

te betalen. Het formulier is niet meer te verkrijgen op het gemeentehuis.

MEEBRENGEN: voor de keuring dient u mee te brengen:
1. een flesje met uw eigen urine,
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw

eigen apotheek),
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden,
4. uw rijbewijs,
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas.
Voor meer informatie: dhr. Ton Scholtens, telefoon: 0345-753039

MIDDAGFILMS IN THEATER DE FRANSCHE SCHOOL

6 april, 15.00 uur: HET DOET ZO ZEER

Een indrukwekkende documentaire van Heleen van Royen over haar bejaarde

moeder die lijdt aan een beginnende vasculaire dementie.

1l april, 15.00 uur: FENCES

Een Afro-Amerikaanse vader krijgt te maken met discriminatie terwijl hij probeert

zijn gezin op te voeden in het Amerika van de jaren 50. Tegelijkertijd probeert hij

zijn eigen leven op orde te krijgen.

13 april, 15.00 uur: PATERSON

Een film over de triomfen van een dagelijks leven, en de poëzie in de kleinste

details.
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20 april, 15.00 uur: LOVING

Het waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en

Mildred Loving, een blanke man en Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat Virginia
die verliefd werden en in 1958 trouwden.

kassa@theaterdefranscheschool.nl of bellen naar de kassa via 0345-521546.

SORESDIENST en ZILVERLIJN

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die geholpen wil worden door de

SORESDIENST? U kunt terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX

Ombudsman op telefoonnummer: 035-6775511, elke werkdag van 10.00-L2.00

uur. De begeleiding van de Soresdienst is gratis, voor jong en oud en bereikbaar,
voor leden en niet-leden van MAX.
Voor zo maar een gesprekje of een luisterend oor kunt u bellen naar de

ZILVERLIJN. U kunt zich hiervoor aanmelden via 0900-6080100. Deze BELDIENST is

een ínitiatief van het Nationaal Ouderenfonds en wordt mede mogelijk gemaakt

door KPN Mooiste Contact Fonds en de VriendenLoterij.

REGIOTAXI
Sinds 1 januari 2OI7 is Versis het aanvullend vervoer in de regio Rivierenland
(voorheen Regiotaxi Gelderland) Telefoon: 088-6557750.

HANDWERKEN VOOR HET GOEDE DOEL
Landelijke actie: zoals dekentjes breien voor
Ethiopië en/of mutsjes haken of breien voor
het Nationaal Ouderenfonds.
Tevens een gezellige ochtend samen werken
voor het goede doel of voor u zelf. Uiteraard
kunt u ook uw eigen handwerk meebrengen.
Voor wie: voor mensen, jong en oud, met of zonder ervaring. Er zullen twee

ervaren vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig zijn.
in zorgcentrum Kulenburg in salon de "Bloesem" op de begane grond.

de eerste 4 keer gratis met daarbij een kopje thee of koffie.
Daarna € 4,00 per keer (of gratis bij een Welzijnsarrangement).
op woensdag van 1-0.00 tot 12.00 uur.

De Goedgemutste
&rwiumrnpugn*

ge&w8{*

Waar:
Kosten:

Wanneer:
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De vrijwilligers van Klaartje vervoeren ouderen en

mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
ernaar zíekethurzen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

In Bartjes kringlooBcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart' onder een

speciaal thema bij zondere artikelen aangeboden
(zie website'N ieuwsberichten').

aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffïecorner ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie
komen drinken. Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen.
Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de

bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De vrijwilligers van SSV
dragen zorg voor een veilige rit.

Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een

beperking. Ze doen hun werk graag en met plezier. U bent welkom!

&
onze koffïecorner.



AGENDA ]--: §§Ëc

DATUM

APR|L 20.17

ACTIVITEIT

Do. 30 maart Themamiddag. Zie pog. 2 1-4:00-L6:30

7a. 01 april Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345-51"3840) 10:00

Za. 01 april Gratis rondleiding in 't oude stadhuis 14:00

Zo. 02 april Jazzin "De Blusser" in Beusichem 1-5:30-17:30

Ma. 03 april T o_P 
_vo 

o 
1; 

t e 
I t 

i n S- F r a n s c h e S c h o o !, 
zle p^? g^ : I _6-

14:00

Wo. 05 april Rijbewijskeuring, zie pog. 1.1

Do. 06 april Fransche School, film: "HET DOET ZO ZEER" 15:00

08 april Repair Café, Dahliastraat 30

L0:00

10:00-16:00

Di. 11 april Fransche School, film: "FENCES" 15:00

Do. L3 april Fransche School, film: "PATERSON" L5:00

Za, L5 april Wandeten vanaf De RaSf n1 2 (0345-5-13840)

Zo. 16 april Jam Jazz & Pizza in de Gelderlandfabriek met

17 april

YuliHo_nins en Gideon v-an c_91d91(c 1"sr00)

Kofferbalma1kt, Co-ste,rw!8, € 1,50 entlee

Wo. 1-9 april Rijbewijskeuring, zie pog. 1-1.

Do. 20 april Fransche School, film: "LOVING"

10:00

14:30

Ma. 09:00-16:00

10:00

15:00

Zo. 23 april Troost aan de Lek.

Zie DE KilKER 2-201-7, pog. 11
14:00-16:00

Za. 29 april Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) 10:00

DIS (=9;g;1"le Inloop Senioren) computerhulp: vrije inloop
Op de woensdagmiddag 14.30 tot 1-6,30 uur in de bibliotheek, Herenstraat 2
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AGENDA BEATRIXSTRAAT 20

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

APRIL 2017

Vr. 07 apr. Spelmiddag 14:00-16:00

Vr. t4 apr. Live accordeonmuziek. Gratis 14:00-16:00

Vr. 2L apr. Optreden "Wine & Roses". Gratis 14:00-16:00

Di. 25 apr. Bingo. €2,50 /€3,50 1-9:30-21:00

Do. 27 apr. Mannenavond (opgeven bij W&G)
€ 2,50 /€3,50

L9:00-21:00

Vr. 28 apr. Beautyochtend. € 2,50
Live accordeonmuziek. Gratis

L0:00-1-2:00

14:00-L6:00

Zal. 29 apr. Cafe "Nostalgia". Gratis 14:00-16:00

Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00.
lnfo: Gerrie Voorhorst, telefoon: 5201,64 en/of Ria Spronk, telefoon: 51.3292.

Elke woensdag:
DIS Computerhulp. Vrije inloop 1"0:00-12:00.

Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-1-1:30. Geen kosten: zelf schilder-,

teken- of knutselspullen meebrengen. Contactpersoon: Marthie Reverda.

Elke woensdag:
klassiek uurtie "Beethoven". Vriie inloop 1"0:30-1-1:30.

Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven.

Gewijzigde aanvangstijden en toegevoegde activiteiten zijn elke maand te vinden
in de maandflyer.

-*M ffi§
§ry& ffi-['r#wl*; r- w
wtiffi w:..:41GEVRAAGD: VRIJWILLIGER,,BETUWE UIT BUS" ,;

Heb je soms zin om af en toe mee te gaan als ; -
begeleider bij de uitjes met de "Betuwe Uit Bus"?

Laat dit dan weten aan een medewerker van

Stichting Zorgcentra De Betuwe, telefoon: 06-83995974, of mail naar:

betuweu itbus@stzdb.nl
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ELANDS
body fashion

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

SrÀósuunwERKMAKERU Zoxrs HÉf ruorlr THUIS TIKT
I,

Hetadiesvooruív: r. . .
'I:t

Moderne en àit§§§ tdokken.

Horloges

Reparatie van klokken en horloges.

Horlogebanden van Morellato

o

o

o

o

o Horlogesvan: Bruno Söhnle, |unghans,

Mondaine en Pellikaan Timing
.

Een nieuwe batterij voor uwhorloge - altiid - voor sleèhts € 5,-

Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg TeL o6-5t 77 76 50 wvvw.zoalshetklokjethuistikt.com



Ktoaliteit, seruice
én d.eskundigheid.
Gediptomeerde opticiens,

contacttensspeciatisten en

optometristen

@ merkx
britLen, contactlenzen en optometr e

Varkensmarkt 15,4101 CK C!Lemborq (0345) 52 00 00

Prijssesiraat 1 4101 CM C!temborg (C3451 51 73 78

Voorstraat 98 4132 AT Vlanen, 103í71 37 35 00

ww mc.krhr iLèn nL

4
-k{.-rÉt

böirt
Altud vers, altijd lekke
Wist u dat wij:

- ELke dag vers brood en broodles bakken
- Elke dag uw lrnch kunnen verzorgen
- E ke dag kunnen bezorgen

Elke dag veise v aaren of gebak kunnen vetzotgen
Een uitgebreid assottiment hartige snacks hebben

- Voor u elke dag verse koffie met jets lekkers voor kunnen vetzotgen

Onze winkel eLke dag schoon en f ris is

- U elke dag met een glim ach bedLenen

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

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

(contactpersoon: Teuni Verwolf, telefoon: 0345-471000)

Maandag
09:00 - 1-2:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting

09:30 - l-O:30 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt)

L8:00 - 23:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

19:30 - 21:30 Line-dance. Docent: Ruud van Nunen

:l rrllll

( "..tr ){ t"/ntJ{{,Í1rl!,1

Dinsdag
09:00 - L2:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting

13:30 - L6:00 Sjoelen

t9.30 - 22:OO Zangkoor onder begeleiding van Aniecke van Delft

Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren

Woensdag
09:00 - 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting
10:00 - L1:00 Zumba

l-3:30 - L7:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Donderdag
09:00 - L2.00 Koffie-inloop in De Ontmoeting

l-3:00 - L7:00 Biljarten met biljartclub BonVie

13:30 - 16:00 Scrabble

18:00 - 23:00 Biljarten met biljartclub BonVie

L9:1-5 - 21:30 Koersbal

Vrijdag
09:00 - 1-2:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting

09:00 - 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotheropeute
09:30 - 11:30 Breiclub

10:00 - 12:00 Schilder/tekenclub. Eigen materiaal meenemen.
(docente lnek Terstappen, begeleiding om de week)

Zaterdag
10:00 - 12:00 l(offie-inloop in De Ontmoeting

Zondag
10:30 - 12:00 l(oÍÍic inloop in De Ontmoeting

Tijdens de koffie-inloop cen kopje thee / koffie voor € O,75 I € 1,00
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COLOFON

SÏICHTIN6 SENIOREN COLLECTIËF CULEMBORG

Adres secretariaat:
post: Lindeboom L3, 4101 WE Culemborg.
E-mail: sscc.secretariaat@gmail.com
K.v.K.: 64893847
Bank: NL58 RABO 0308 6178 00
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl.

BESTUUR

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewijskeuring

Dagreizen

"Klaa rtje"-reizen

Mw. H. (Hennie)Smidt
hen n iesmidt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen
sscc.secreta riaat@gmai Lcom

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl

Dhr. J. (Hans) Dirkse

dirksonid us@ziggo. n I

Dhr. J. (Jan) Pieters
jan. pieters@casema. n I

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendon k@ziggo. n I

redactie.de kijker@gmail.com
Dhr. A.H. (Ton) Scholtens

a. h.scholtens @tele2. n I

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens
a.h.scholtens@tele2. nl

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
virginievermeulen @ hotmail.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk

10345 515013

0345 514879

0345 753039
06 49715550

0345 s1893s

0345 520664

0345 515001

0345 753039

0345 753039
06 49715550

06 391.422L7

034s s1s001
mfcvhazendon k@ziggo. n I

Belastlnginvulservice Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden
dewijngaa rd @ hotmail.com

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 te Culemborg.

0345 5L3955
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LAVE woninginrichting
IIffiIffi,','WII

Color Aour lik
Ta pijt-vi nyl-la mi naat-marmoleu m-pvc

Gordijnen-vitra ge-i nbetween

Rol gordijn-ja louzie-la mel-pl isse-d uette

Zonnescherm-screen-rolluik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lavedryonen.nl

Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

@
TOYOTA

1ïïi'':l:
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onderhoud

verkoop
uw computerprobleem op.

Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zi1'n wij er om het op te lossen.

IJ ktint. altiid zonder afspraak gewoon bi1'ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

rl,rrr korrrt'rr wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

F1
í!:rir:l

&§;:,:,;,,,'

Sa men lossen

www.Í1 (.omputers.nl info@f1-computers.nl



MEUBELHANDEL,,B radaat"
ROLWEG 2í CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran
,l80 

x 200

incl.2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen
Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - HooÍdbord met bies

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

van € 12e0,- NU € 1050,-
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6000M2
WOONIDEEËN

IN TIFESTYLE
EIGENTIJDS MODERN

EN INDUSTRIEEL

ffiru
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ROOTSTE KEUS DE LAAGSTE PRIJS
Geopend: maandag 1 3.30 - 17.30 dinsdag Um donderdag: '10"00 - 17.30 vrqdag 10.00 - 21 .00 zaterdag 10.00 - 17.00 uur

U vindÍ ons ook oD WWW.BRADAAL.NL


