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i GROOT EVENEMENT VOOR ALrE CULEMBORGSE SENTOREN 
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i De informatie over het CIILEMBORGSE SPORTGALA vindt u op de aporti
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Gulemborgse
senlorendag

De seniorendag ligt alweer even achter ons. Een dag die werd georganiseerd door
KBO-PCOB, ElkWelzijn en Senioren Collectief,
We kunnen zeggen dat het een geslaagde dag was. Na de officiële opening door de

wethouder de heer de Reus, was het in het stadhuis aan de markt een echte
ontmoetingsplaats voor de Culemborgers die hun jeugd allang achter zich hebben.
Ondanks het slechte weer hadden toch vele senioren de weg naar het stadhuis
ondernomen. Het was een gezellige, leerzame en nuttige dag. De lezingen van

dokter Knijnenburg en de vervoersorganisaties Valys, regiotaxi en Klaartje genoten
van een grote belangstelling en waren uiterst interessant. Nieuwe feiten kwamen
aan het licht. Ook de standhouders konden vele geinteresseerden voorzien van
nuttige informatie. Onder leiding van Evelien van Wiggen en Hennie Uittenbogert
werd er bewogen. Peter Elbertse bracht muziek en hij kreeg het zelfs voor elkaar
om de bezoekers bekende songs van The Beatles te laten meezingen. We moeten
ook zeker de dames noemen die aantoonden hoe gezellig breien kan zijn. Zij lieten
zien dat praten en breien tegelijk kan. Ook werd door verschillende gasten de

schilderskwast gehanteerd. Al met al moest de dag in het teken staan van:
'Uitg4an van eigen kracht'.
Kracht bracht deze Culemborgse Seniorendag. De bezoekers werden getrakteerd
op alles wat de ouder wordende mens nodig heeft: eten, drinken, gezelligheid,

informatie, ontmoetingen en nuttige tips om de dagen na vandaag mct
vertrouwen in te gaan. Alle medewerkers en bezoekers beaamden, na afloop van

deze eerste Culemborgse Seniorendag, dat het een zeer geslaagde dag is geweest.

De bezoekersgaven, aan de hand van een enquëte, een beoordelingscijfervan een

mooie acht. Al met al een dag die om herhaling vraagt.

11..,,..- -.ai"r'- ,'1 t' .i/-^1 r
i evgla nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen'
\ -. - -il:", íysiotherapre

Onafhankelijke algemene fysiotherapie.

Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie.

BEWEEGGROEPEN CN CURSUSSEN:

o Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie,

rek en kracht oefeningen.

r Zekerlang en lJzerSterk: samen met Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

. ln Balans: samen met Tai-Chi docent

cursus voor senioren.

een valpreventie

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

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

Kijk op eenvop mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen vqn de regio.

Bonhen - Bqnhstellen - Fouteuils - ReloxÍouteuils -Tofels - Eethoehen

Eethomerstoelen - Woonprogrommos - Verlichting - Vloerhleden
Schilderijen - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 34A
410,4 AE Culemborg

tel: 0345-549810
www.hubuswonen.nl
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Speciatist in:

Bruidsbloemwerk

Wijnarrangementen

Gelegen h eidsbloemwerk

Everwijnstraat zr
ror CE Culemborg - Centrum

Te[. o345 - 5tz65t
www. heykoopbloem isten.nl

PARTYCENTRUI\4

DE LAIYTAAR.IV
Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
Fax 0345 - 534857
GSM: 06 - 51297983

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.p artycentrurndelantaarn.nl

NAAR HET OUDE AMBACHTEN & SPEELGOEDMUSEUM

EN

IN TERSCHUUR

DE ZANDSCULPTUREN IN GARDEREN

27 September om 9.10 uur vertrokken we vanaf de Driestad met mistig weer. Eerst

nog een paar passagiers ophalen bij het Chopinplein en de reis kon beginnen. De

Middelcoopstraat was afgezet dus moest Alie, onze chauffeur, heel moeilijk

manoeuvreren omdat aan beide kanten van de weg ook nog auto's geparkeerd

stonden. De complimenten voor Alie! Onderweg hadden we een kleine file maar

die was snel opgelost Om 09.30 uur brak de zon door en konden we genieten van

een prachtig uitzicht op al die mooie bomen en struiken in herfstkleuren.

Aangekomen in Terschuur stond de koffie met gebak al klaar, heerlijk! Daarna

bekeken we het hele museum, sjonge wat leuk! Om 12,30 uur werd de lunch

geserveerd en er was zoals gewoonlijk, voldoende te eten en drinken. Een uur

later stapten we de bus weer in om naar Garderen te gaan voor een bezoek aan de

zandsculpturen. Het thema was 'Er op uit in eigen land'. We hebben ook nog

gezellig op een terrasje gezeten en een heerlijk ijsje genuttigd.

Dankzij de begeleiders, de chauffeur en het mooie weer was het heel geslaagde

dag.
Mar Dupuis
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WOENSDAG 9 AUGUSTUS, NAAR HAVELÏE EN VLEDDER

We werden opgehaald door chauffeur Roland van 'Krol reizen'en in opperbeste
stemming vertrokken we naar Vlinderparadijs 'Papilliorama' in Havelte.
Na de koffie met gebak kregen we uitleg over vlinders en daarna werden we
losgelaten in de vlindertuin om zelf te gaan 'vlinderen'. De vlinders waren echt
prachtig maar wilden niet voor de foto poseren dus was het moeilijk er een plaatje
van te schieten. Nadat iedereen bijgekomen was van de vochtige tropische
warmte in de kas, vertrokken we voor de lunch. Deze was goed verzorgd en ook de
kroket smaakte weer heerlijk.

Toen op naar 'Miramar', het zee- en schelpen-
museum in Vledder. Dit museum is in 1-966 op-
gezet door juffrouw Warners die de hele wereld
rondgereisd heeft om schelpen te verzamelen. Ook
hier kregen we een leerzame, boeiende en
interessante uitleg, waarna we alles goed konden
bekijken in het museum.
Op weg naar het diner was het verdacht stil in de
bus, iedereen dutte een beetje weg maar dat
veranderde al snel toen we aan tafel zaten, er
werd veel gepraat en gelachen, behalve bij het ijs,
want als kinderen een ijsje krijgen, zijn ze altijd
sti 1...

Rond 20.30 uur waren we weer in Culemborg.
lk denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we een fantastische dag
hebben gehad! Senioren Collectief en Bladt Charity: hartelijk bedankt!

Connie van Rixel

EENZAAMHE!D VOORKOMEN
Gelezen in:'olz.,. Magozine von Alzheimer Nederland'

Mensen met weinig sociale contacten hebben een vergroot risico op dementie.
Onderzoekers weten niet precies hoe dit komt, maar bekend is dat sociale
contacten onderhouden een goede manier is om de hersenen te activeren. Maak
eens een praatje in de supermarkt. Sluit u aan bij een vereniging of ga eens
vrijwi ll igerswerk doen.

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl

DE KIJKER NOVEMBER 2017



/-**-.-.à

UIT HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dagelijkse leuke, rnqor ook minder leuke zoken

Laatst líep ik even restaurant'De Boomgaard'van zorgcentrum Kulenburg binnen.

lk kwam een bekende tegen die mij een 'koekje met een verhaal' aanbood. Nou

ben ik geen koekjeseter, maar zo'n koekje wilde ik wel eens proeven. Het koekje

smaakte uitstekend en tijdens het proeven werd mij het verhaal verteld.

De koekjes worden gebakken door een

meisje van 14 jaar, dat niet naar school kan

omdat ze een complexe vorm van autisme
heeft. Ze kan hierdoor niet tot leren komen

in een klas met andere kinderen.
ln Nederland is er voor deze kinderen nog

geen aangepast onderwijs en worden zij

gedwongen thuis te zitten.

Maar de bakster van de 'Koekjes met een

verhaal' gaat niet thuis zitten niksen. Haar hobby is namelijk: koekjes en taarten

bakken. Dit doet ze dan ook dagelijks. Haar familie en bekenden hebben alle

koekjes en taarten al vele malen geproefd en zijn nu bang voor hun lijn geworden.

Toevallig kwam een medewerkster van 'Kulenburg' dit ter ore en bood ze aan de

koekjes in het restaurant te verkopen. Elke eerste zaterdag van de maand worden

nu de koekjes netjes door de bakster in een prachtige verpakking aangeleverd en

zijn dan in 'De Boomgaard' te koop voor € 2,50.

Een gedeelte van de opbrengst krijgt de bakster en een gedeelte krijgt

zorgcentrum Kulenburg. Zij kunnen er iets leuks van doen voor hun bewoners.

Al met al blijkt ook hier weer: wie je ook bent, of je beperkt bent of niet, jong of

oud, elk mens is ergens goed inl Alleen je moet het wel zelf ontdekken en je

talenten benutten.
lk wens de bakster nog heel veel bakplezier toe en de kopers van deze lekkere

'koekjes met een verhaal' een moment van heerlijk genieten.
HS

Y "§*{

Openingstijden: ma - do 8.00 20.00 | vr 8.00 - /.OA lza 8.00 20.00 | zo ll 00 lB 00
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RESULTATEN VAN DE VRAGENLIJ§T OVER DE DAGTOCHTEN

ln de vorige De Kijker hebben wíj jullie een aantal vragen voorgelegd over de
dagtochtjes voor senioren die wíj zo'n 6 keer per jaar organiseren. Blijkbaar zíjn
jullietevreden want er kwamen slechts vijf reacties binnen en géén bericht is goed

berícht heb ik geleerd !

Op de vraag "Vindt u dat er voldoende variotie is in de reisjes" antwoorden vier
personen: "ja" en één persoon: "nee"
Suggesties:

- Volendam met rondvaart, Scheveningen met Panorama Mesdag.

- Den Haag, het Binnenhof

- Madurodam

- Bloemencorso in Rijnsburg of Leersum

- Mogelijk een dagtocht naar Volendam en Marken

- Een tocht door de Utrechtse gra.chten

- Rotterdam met rondvaart door de havens en lunch op de Euromast

- 's Hertogenbosch excursie Heineken fabriek, rondvaart over de Dieze

- Harderwijk, Palingrokerij, Dolfinarium
Nijmegen, Ooijpolder
Eersel, de acht zaligheden
Dordrecht en dan varen naar Rotterdam

Op de vraag: "Heeft u andere wensen of suggesties?"
noemt één persoon: "Graag de dag afsluiten met een diner." Voor een ander hoeft
dat echter niet.

Conclusie:
Zoals te verwachten is: zoveel mensen zoveel zinnen, maar we hebben toch een

aardig idee gekregen van wat uw wensen zijn en bij de planning van de reisjes voor
volgend jaar houden we er zeker rekening mee. De ene keer zal de reis met diner
zijn en een andere keer zonder.
uartelilk dank voor uw medewerking!

Team senioren reisjes.

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

van 1 I:00 tot 14:00 u

GnnuwELMAN YA
T w e e w i e I e r s '1)"', mr

ffi
EuJrtr) Rtte kennis en ervaring

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

Tel. 0345- 531572
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Samen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.n I
Gratis parkeren: JachLhaven, Palumbusterrein Betaàld 6rleren Ldnqe lvleenl

íNY,s*-?Íig*l

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T.0345 - 51 04 25

www.vandriel-schildersbedriif.nl

info@vand riel-schildersbedri jf.nl

VAN DE NOTARIS: LAGER TARIEF lN BOX 3

De 'spaartaks' is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander

vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt.

Vorig jaar is al ingevoerd dat niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde

tarief wordt belast. Door de schijven die sinds 2017 voor box 3 gelden, komt het

erop neer dat hoe meer vermogen er in box 3 zit, hoe zwaarder dit belast wordt.
Elke schijf heeft een eigen percentage, deze percentages worden voor 201-8

verlaagd. Dit leidt ertoe dat iedereen wat minder belasting gaat betalen in box 3.

ln verband met de belasting in box 3 kan het voor u gunstig zijn om nog voor het

einde van het jaar een schenking te doen. De volgende peildatum voor de

berekening van de belasting in box 3 is 1 januari 2018. Heeft u vóór die datum
geschonken, dan telt er minder vermogen mee in box 3 en betaalt u dus minder

belasting.
Voor het einde van het jaar schenken is ook om andere redenen gunstig. Zo mag

elk jaar belastingvrij een bepaald bedrag worden geschonken, bijvoorbeeld aan

een kind ruim € 5.000.
Als er voor de aanschaf van een eigen woning wordt geschonken (aan een kind of

een andere begunp;jgde) dan mag maximaal € 100.000 belastingvrij worden
geschonken. Door te schenken verlaagt u uw vermogen waardoor uw erfgenamen

na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Er zijn verschillende

manieren om te schenken. Wij adviseren u daar graag over.

Wist u dat u met een testament ook erfbelasting kunt besparen of uitstellen? Dit is

een van de redenen waarom mensen een testament maken. Geïnteresseerd in de

andere redenen om een testament te maken? De notaris informeert u graag

daarover. Als u al een testament heeft, kan hij voor u checken of u met uw

testa ment bespa ri ng van erfbelasti ng bereikt.

WISÏ JE DAT:
...je niet je ellebogen kunt likken?

...je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?

...mannen vaker schade rijden dan vrouwen?

...mensen die jongleren grotere hersens hebben?

...zingen het spraakorgaan bevordert na een beroerte?

...Frans in vijf continenten wordt gesproken?

...er geen Nederlands woord is dat rijmt ap twaalf?

... het woord gezelligheid niet vertaald kan worden in andere talen?

... meertalige kinderen beter kunnen multitasken?

... je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert?

fi{enCfri,'roqt xeisans
Chinese bewegingskunst voor iedereen!

Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen.......
Daar krijg je energie van!

Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het
vatrpreventieprogramma 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@live.nl 06-49648043

www.nenchi.nl

DE KIJKER NOVEMBER 201.7



80+ REISJE OP ZATERDAG 18 NOVEMBER2OTT

Zorgboerderij 'De Witte Schuur' is het agrarisch familiebedrijf van Frans en Conny
van Herwijnen en hun zoon Frans Jr en schoondochter Sanne. De boerderij is een

beschermde, veilige en vertrouwde omgeving met de rust en ruimte van het
Culemborgse platteland. Er is een Swifter schapenfokbedrijf met l-5 ha weiland,
kleinvee zoals, kippen, kwartels, konijnen, geiten, varkens en Australische Kelpie's.
ln samenwerking met Stichting Samen Verder gaan we met twee 'Klaartjes'- busjes

een bezoek brengen aan'De witte schuur'aan de Prijsseweg 16 in Culemborg. We
mogen daar rondkijken en worden getrakteerd op een High-Tea. Geweldig vinden
wij dat.

Senioren boven de 80 jaar kunnen zich hiervoor opgeven vanaf l- november bij
Riet van Hazendonk, telefoon 0345 51500-1. N.B.: zij is afwezig van 3 t/m 5

november. Er kunnen 12 personen mee, inclusief een rolstoelgebruiker.
Kosten: € 8,00 per persoon.

U wordt vanaf huis opgehaald tussen 1-3.00 en 13.30 uur en weer thuisgebracht
om ongeveer 16.30 uur.

VAN HET ELISABETH WEESHUIS MUSEUM

HET GEHEIM VAN DE TAFEL

Elke eerste woensdag van de maand om 14.00 uur gratis rondleiding
Het afgelopen jaar werd een van de oudste en meest bijzondere schilderijen uit de

collectie van het Elisabeth Weeshuis Museum onderzocht en gerestaureerd: de

Memorietafel met Elisabeth van Culemborg.
Van 3 oktober 2017 t/m 4 maart 2018 staat het schilderij centraal in de
tentoonstelling'Het geheim von de tofel'.

MET (KLEIN) KINDEREN NAAR HET MUSEUM
Met kleuters naar het museum? Speciaal voor families met kleuters organiseren
we elke eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur. Op stap met de
Museumjos, Lekker samen speuren, spelen en lezen.

FEESTELIJKE ELISABETH DAG

Het Weeshuis presenteert op 1-9 november een feestelijke 'Elisabethdog' met
volop activiteiten voor de hele familie. Het wordt een volle dag met theater,
poëzie, muziek en andere leuke activiteiten.

RIJBEWIJSKEURING 75+

lnformatie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op woensdag 0L en vrijdag 17 november en op de

vrijdagen 08 en 22 december.
LOCATIE: het Rode lÍ;uisgebouw, Otto van Reesweg L0 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 07L-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. Die voor het
rijbewijs voor vrachtauto/bus € 35,00.
(U dient genoemde kosten contont te betalen aan de orts.)
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een
gezondheidsverklaring formulier krijgen dat u ter plaatse moet invullen. U dient
hiervoor € 36,00 te betalen. U kunt het formulier niet meer op het gemeentehuis
verkrijgen.
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.
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WOORDZOEKER

O ANKER

O BAGGER

O BELOVEN

O BENDE

O BETOGEN

O BOEK

O BOOGSCHUTTER

O BRUID

O BUNDER

O DONDERBUIEN

O DORPEL

O DREEF

O EU FORIE

O FOPPEN

O HAARD

O HUIF

O KISLEW

O KNEEP

O MAATJE

O MICA

o NEVELMAAND O

o POF* o
o PUNCH o

o RAFELS o

o REGEN o

o ROOK o

o RUPS o

o SAFRAAN o

o SARDINE o

o SNEEUW o

SPELEN

SPIN

TEUG

VENT

WATER

WEB

WENNEN

WINNEN
WODKA

WONDER

* POF STAAT APART, NIET ALS ONDERDEËL VAN FOPPEN!

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle

richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.

De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een gezegde.

De oplossing uit het septemer/oktobern ummer is: REG ERINGSVERKLARING.

NOVEMBER 2017

IELAND,S
body fashion

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

SrnDsuunwERKMAKERrl Zoxrs HEf KLOKIE THUIS TIKT

Het adres voor uw

o':'Horloger':illrrril:::
o Réiraratie van kloklien en horldges.

.o' HorlogebandenvanMorellato ::.
o Horloges van: Bruno Söhnle,;unghanij:

Mondaine en Pellikaan Timing

...'.'.'.
Eeq niei:we batterii voor uw horloge - altijd * voor slèchts € 5,-

ffiffiffi
I 'ï,1nrw

ffiffi
t.-ÏlffiW

Binnenpoort 3 4101CH Culemborg Tel. o6-5t 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com



\ '- ,\r. 
- -- 

ttí!-*.-*
i\E&. 

t '-ih-'-

Kwaliteit, seruice
én deskundigheid
Gedip[omeerde opticiens,

contacttensspeciatisten en

optometristen

@ lrcerkx
bnlten, contactlenzen en optometr e

Varkensmarkil5,410l CKCutemborg (03451 520000

Prjssestraat 1,4101 C14 Cutemborg {034s1 51 73 78

Voorsiraat 98 4132 AT V;anen, 103471 37 3s 00

www.merkxb.ltten.nt

A
^P44,-Ví
bakkedj

,ar
vers, altijd

Wist u dat wij:

- .ELke dag vers btood en broodles bak<en
- Elke dag uw rnch kunnen verzorgen
- Elke dag krnnen bezorgen

El1<e dag verse vlaaien oÍ gebak krnnen vetzotgen
Een uitgebreld assortjment hart ge snac<s hebben

- Voor r elke dag verse koffie met lets lekkers voor kunnen verzorgen
- Onze winke e ke dag scioon en fris ls
- U elke dag met een g imlach bedienen

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

DAGBESTEDING OP KINDERBOERDERIJ'DE HEUVEL'

Prezzent heeft binnen haar Dagbestedingsgroep op de

kinderboerderij 'De Heuvel', een heerlijke plek voor
dieren en mensen, ruimte voor nieuwe deelnemers. Ook ouderen met
beginnende vormen van dementie zijn van harte welkom om aan te sluiten.
Prezzent biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een WLZ of WMO
ind icatie.
De mensen die van dieren houden kunnen helpen bij de verzorging van de

geiten, schapen, varkens, konijnen, kippen en nog veel meer. Alle dieren
scharrelen er lekker rond.
Er worden plantjes en groenten gekweekt in de tuin en in de kas. ls men creatief
dan kan men schilderen, handwerken en spullen maken voor de verkoop.
Gezellig samen een spelletje doen of samen soep of jam maken kan ook.

De begeleiders zijn gekwalificeerd en toegerust om cliënten, met respect voor
ieders eigenwaarde, te ondersteunen bij het realiseren van een zinvolle dagbe-

steding. Met activiteiten die activerend zijn maar ook rustmomenten kennen, is

Dagbesteding op de boerderij geschikt voor een gevarieerde doelgroep.
Nieuwe cliënten kuru1en worden aangemeld via het Cliëntbureau: telefoon 041-8

680200 of via e- mail: info@prezzent.n!.
Uiteraard is het mogelijk om eerst een dag(deel) op proef te komen om te
ervaren of de Kinderboerderij een passende Dagbestedingplek is.

Dagbesteding kan worden afgenomen per dagdeel (ochtend of middag) tussen

09.00 en 16.00 uur.

ODENSEHU!S

Het Odensehuis is, sinds maart 2017, een gastvrije plekvoor zowel mensen met
een beginnende dementie c.q.geheugenklachten en hun familie als voor mantel-
zorgers. De bezoekers die daar al gebruik van maakten zijn er zeer positief over.

Het was reeds geopend op de maandagmorgen van l-0.00 tot 12.00 uur, maar

vanaf eind september ook op de donderdagmiddag van 14.00 tot l-6.00 uur.

Naast het samen gezellig koffie en/of thee drinken, worden ervaringen gedeeld

en voelt men zich verbonden als lotgenoten. Er worden, in overleg met de

deelnemers, activiteiten georganiseerd. Er zijn genoeg plannen zoals ruimte
maken voor muziek, kunst en uitstapjes.
Het Odensehuis bevindt zich aan de Ridderstraat 4. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Renee Lankwarden, telefoon 06- 50593333.

F$*r**no
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WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 KERSTSHOW INTRATUIN DUIVEN

Via onze gebruikelijke opstaproute rijden we naar Duiven, Van 10.1"5 tot 15.00

uur verblijven we in 'lntratuin Duiven'. Deze Kerstafdeling is steevast één van de

grootste van Nederland. Er is teveel om op te noemen. U zult uw ogen uitkijken.

Op YouTube kunt u filmpjes zien van wat er de afgelopen jaren zoal te zien was.

Elk jaar zijn er weer veel nieuwe dingen.
Bij aankomst ontvangt u l- x koffie of thee met gebak. Daarna kunt u geheel naar

eigen inzicht de diverse afdelingen bezoeken.

U kunt zelf een lunch meenemen of daar iets kopen, zoals een broodje kroket.
De verwachte thuiskomst in Culemborg is 16.00 uur.

Aanmel'den: tot 19 november, via onderstaande invulstrook,
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47,41.02 VB Culemborg,

E-mai I : yvonnebrouwers@hetnet.nl.
€ 17,- inclusief 1x koffie met gebak, entree en buskosten
graag ook voor 19 november,
op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t,n.v. SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:

Kosten:
Betaling:

o 1. 08.30
o 2. 08.35
o 3. 08.40
o 4. 08.45
o 5. 08.50
o 6. 08.ss

Garage Streef
Betsy Perkweg/Roosje Vos

Otto van Reesweg/Vianense Poort

Lalainglaan/hoek Dreef
Driestad (bij bushalte)
Marskramer Chopinplein

INVULSTROOKKTR§Ï§HAW |/NTRATUIN DUIVEN 29 NOVEMBËR 2077

Naam Tel.nr. Nr. opstap- Rolstoel/ Dieet
plaats I rollator

i

l

Adres van persoon nr. 1,:

3:

4'.

DE KIJKER AUGUSTUS 2017

Opmerkingen/ bijzonderheden

De vrijwilligers van Klaartje veryoeren ouderen en
mensen met een beperking (ook rolstoelvervoer)
op afspraak van deur tot deur binnen Culemborg
en naar ziekenhtizen in de omgeving.
De bussen worden ook gebruikt voor ritten voor
'goede doelen'. zoals Rode Kruis en Zonnebloem.

In Bartjes kringloopcentflrm zljntegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart'
speciaal thema bijzondere artikelen
(zie website'Nieuwsberichten').
Na het winkelen uitrusten of een

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 Íaar 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.

Zoel<t u een zinvolle vrijetijdsbcstcding? De vrijwilligers van SSV zetten
zich met hart en ziel rn voor hct welzijn van ouderen en mensen met een

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

onder een
aangeboden
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www.visscher.nI

NOVEMBER TOIT

DATUM

:

i

Wo. i 01 nov.

Zo. 05 nov.

ACTIVITEIT

'Het geheim van de tafel' gratis rondleidíng in

het museum, zie blz.8
Rijbewijskeu ring, zie blz. 9

Jazzin de Blusser in Beusichem
Op stap met de Museumjas, zíe blz.9

'Vive Piaf !' Nadje Filzer in Fransche School

CUlemborgs Sportgala, zie flyer

i TIJDSTIP

:14:00

, 10:00
:

114:30

,f+,OOMa.

Za.

Za.

Vr.

Vr.

Za.

Zo.

Za.

06 nov.

11 nov.

l-1 nov.

l-7 nov.

iWandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 51"3840) 10:00

Repaircafé, Beesdseweg 1C 12:00-16:00

17 nov.

1"8 nov.

L9 nov.

25 nov.

Rijbewijskeu ring, zie blz. 9 10:00

80+ uitje met High tea, zie blz.8

'Elisabethdag' in het Weeshuis, zie blz. 9

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 51-3840) : 10:00

Wo.:29nov.DagtochtlntratuinDuiven,zieblz,12

DIS (=tllg;13le lnloop Senioren) computerhulp: vríje inloop
Woensdagmiddag van 14.30 tot l-6.30 uur in de bibliotheek, Herenstraat 2

Sluit aan bij de gratis rondleídíng door het Elisabeth Weeshuis museum, elke
zondag van 14.00 tot 15.00 uur. U hoeft alleen een kaartje voor het museum te
kopen (Museumkaart en Vrienden gratis) - voor de rondleiding zijn er geen

extra kosten. Vertrek om 1"4.00 bij de museumbalie.

Elke dinsdagmiddag om 13.00 uur:gratis rondleiding Weeshuistuin
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AGENDA ffiffi{ BEArRrxsrRAAr 20

NOVEMBER 2017

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

Di 07 nov Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 1_9.00

7a 11 nov Dag van de Mantelzorg. High tea 1-4:00-16:00

Di. 14 nov Optreden Shanty-koor 19:00-21:00

Ma. 20 nov Optreden'Wij durfe' 19:30-21:00

Za 25 nov Jonker schoenen 10:00-12:00

Di 28 nov Bewonersbingo 19:00-21:00

Elke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop van 09.30 tot 12.00 uur.

lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 5201,64 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292.

Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop van 09.30 tot 11.30 uur. Geen kosten: zelf

schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.

Contactpersoon : Marthie Reverda.

DIS Computerhulp. Vrije inloop van l-0.00 tot 12.00 uur.

Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot l-1.30 uur.

NIEUWE ACTIVITEIT: BRIDGEN EN ANDERE KAARTSPELEN

- ln de 'Woonkamer van de Buurt', locatie Kulenburg, de Raaf 2

- Op de woensdagmiddag om l-4.00 uur
- Kosten: € l-,50 per keer, inclusief kopje thee of koffie

(bewoners van Kulenburg gratis)

- Alle senioren van harte welkom I
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Brcnkman I Varkensmarkt]O I Culemborg
T 0345 5126f3 | www.brenkmanculemborg.nL
Openingstiiden or l/a vr 9:OO - IB:OO

vr l^oopavord 9:OO - 2l:OO lzJg:Oo - tz.ott
www.lqqersoonoen.n
poscolwegS Culemborg 0345-5f 3738

@
leannelies Lof

KARAKTERUITVAART ii

Uitvaartverzorging en -ontwerp

ïelefoon (06)30018484

Ars Wicnran www.karakteruitvaart.nl
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CULEMBORG

Morkt 40 - 41O1BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

Hollondse en buitenlondse koos
Nolen en Zuidvruchten

Solodes en Pote ,s

Wiin en Relotiegeschenken

1/lll s-iE ;-'ll(=l'l :l1tï e
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VERFIUIZEN

SELF STORAGE

TRANSPORT.

OPSLAG il
Pascarwéq q -4ru4 BE cutèmoo s m X
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10% KORTING
op veftoon deze adveftentie
(geldt niet voor de wijnen)

retzen

Touringcarbedrijf Streef Reizen is al meer dan 70 jaar een begrip op het gebied van personenvervoer.

StreeÍ Reizen BV beschikt over luxe toeringcars variërend van 50 tot 66 personen.

Of het nu gaat om een meerdaagse reis of een dagtocht, bij ons bent u op het goede adres om voor u en uw

medewerkers of personeelsvereniging een geslaagde dag te verzorgen.

Streef Reizen BV
Ant. van Diemenstraat 14
4104 AE Culemborg
Tel. 0345 - 515141 / Fax. 0345 - 515144
info@streef-reizen. nl

PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
contoctpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000

wffi#

ryn11iiffi.-

Maandag
09:30 -10:30
18:00 -19:00
L8:00 -23:00
1"9:30 -21:30

Dinsdag
13:30 -16:00
20.00 -22:00

Woensdag
10:00 -1-1":00
12:30 -17:30

Donderdag
L3:00 -17:00
13:30 -16:00
18:00 -23:00
19:15 -21:30

Vrijdag
09.30 -11.30
09:00 -09:45
10:00 -12:00

KOFFIE.INLOOP IN DE ONTMOETING
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docent Ruud

Sjoelen

Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft
Open inloop. Meezingen en/of luisteren mag!

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Koersbal

Breiclub

BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen
Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

Zaterdag
Zondag

van 10:00 tot l-2:00
van 10:30 tot 12:00

Tijdens deze koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € 0,75 I € t,OO
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COLOFON

Secreta riaat:
Post:

E-mail:

K.v.K.:

Bank:

Web:

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distributie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

'Kla ahtjes'- reizen

Belastingi nvulservice

SÏICI.ITING SENIOREN COLLECTI EF CUTEMBORG

Lindelaan 1,3,41,01, WE Culemborg

sscc.secreta riaat@gmai l.com

64893847
NL58 RABO 0308 6178 00

www.seniorencollectiefcu lemborg.n I

BESTUUR

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

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

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

Dhr. J. (Hans) Dirkse
dirksonidus@ziggo. nl

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

Dhr. T. M. (Theo) Slagboom
theo.slagboom45 @ gmai l.com

CONTACTPERSON E N ACTIVITEITEN

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
redactie.dekij ker@gmai l.com

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

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

Mw. V. (Virginie) Vermeulen
vi rgi nievermeulen @ hotmai l.com

Mw. M.F.C. (Riet)van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo. nl

Dhr. J. (Hans)van Wijngaarden
dewij ngaa rd @ hotmai l.com

0345 s15013

0345 51-4819

0345 753039
06 49715550

0345 518935

0345 s20664

06 4810s152

0345 515001

0345 7s3039

0345 753039

06 39L42217

0345 515001

0345 s13955

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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LAVE woninginrichting
IIffiTW MII

Color Aour life

Ta pijt-vi nyl -la m i naat-ma rmo I eu m-pvc

Gordijnen-vitra ge-in between

Ro I g ord ij n-ja louzie-la mel-pl i sse-d u ette

Zonnescherm-screen-rolluik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave*lvonen.nl

iffiàt\\l//
Voor Toyota gaat u naar ,à"ïro

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

&x:,' VefkOOp
Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan z'1jn w!1'er om het op te lossen.

U kunt altijd zonderafspraakgewoon bil'ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

dan komen wil' naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

genen,.,;,r 
I

www.f1-computers.nl info@f1-computens.nl



MEUBELHANDEL,,% rods*6tt"
ROLWEG 2í CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl.2 nachtkaÍjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten Ieverbaar
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 € Í650,-
Ook als vaste box leverbaar

van €'l2eo,- NU € 1050,-

fr
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WOONIDEEËN
IN LIFESÏYIE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

ROOTSTE KEUS DE LAAGSÏE PRIJS
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Um donderdag: 10.00 - 17.30 vrijdag 10,00 - 21"00 zaterdag 10.00 - 17,00 uur

U vindt ons ook oD WVTII.BRADAALflL


