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WIJZIGINGEN	DIE	VOOR	DE	LEZER	VAN	BELANG	ZIJN	
Om	over	de	juiste	gegevens	te	beschikken	van	de	lezers	van	De	Kijker,	ver-zoeken	
wij	 u	 wijzigingen	 in	 verband	 met	 verhuizing,	 overlijden	 of	 andere	 redenen,	 te	
melden	bij	Stichting	Senioren	Collectief	Culemborg:		
sscc.secretariaat	@gmail.com			

UITGAVE 3-2016 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG  
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De	 WMO	 raad	 is	 ingesteld	 door	 de	 gemeente.	 Deze	 raad	 geeft	 gevraagd	 en	
ongevraagd	advies	aan	het	college	burgemeester	en	wethouders	over	alle	zaken	
die	in	de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	worden	geregeld.		
	
De	raad	kan	uit	10	leden	bestaan.	Omdat	de	Wet	een	groot	aantal	onderwerpen	
omvat,	 hebben	 de	 leden	 zich	 in	 werkgroepen	 verdeeld.	 Zij	 hebben	 zich	 per	
onderdeel	goed	 ingelezen	en	 informatie	 ingewonnen	om	een	deskundig	advies	
te	kunnen	geven.	
	
De	WMO-raad	heeft	een	verbindende	rol	tussen	burgers	en	de	gemeente	door	in	
gesprek	 te	 gaan	met	maatschappelijke	 organisaties	 en	 individuele	 burgers.	 De	
WMO-raad	wil	dat	cliënten	of	vertegenwoordigers	uit	organisaties	die	op	andere	
wijze	 betrokken	 zijn	 bij	 de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	 en	 de	 Jeugd-
wet,	invloed	kunnen	uitoefenen	op	de	beleidsontwikkeling.		
	
De	 leden	 van	 deze	 adviesraad	worden	 voor	 de	 duur	 van	 4	 jaren	 benoemd.	 In	
januari	 2016	 zijn	 3	 nieuwe	 leden	 door	 het	 college	 B&W	 benoemd.	 De	 raad	
bestaat	 uit:	 Mark	 Boeding	 (voorzitter),	 Bouwe	Metz	 (secretaris),	 Paul	 van	 der	
Linden,	 Tonny	 Rozendaal,	 Yvonne	Meerman-Reuters,	 Jet	 Dijkstra,	 Harrie	 Hees-
been	 en	 Jaap	 Schaaf.	 In	 de	 komende	 maanden	 zal	 de	 WMO-raad	 in	 contact	
treden	met	belangenorganisaties	en	instellingen	om	te	vernemen	of	de	burgers	
voldoende	 weten	 waar	 zij	 terecht	 kunnen	met	 hun	 vragen	 voor	 bijvoorbeeld:		
Aanpassingen	in	de	woning	;		Vervoersvoorzieningen	;		Hulp	in	de	huishouding	en		
de	onderwerpen/meldingen	welke	de	 Sociale	Wijkteams	oppakken.	 	De	WMO-
raad	kent	nu	nog	2	vacatures.		
	
Op	 www.wmoculemborg.nl	 vindt	 u	 meer	 informatie	 over	 de	 openstaande	
vacatures.	
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LIONS	BLOESEMTOCHT	
	
Op	dinsdag	19	april	2016	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
Ieder	jaar	weer	wordt	de	Betuwe	in	bloei	gezet	door	de	overdadige	bloesem	van	
de	fruitbomen.	Eerst	de	kersen	en	de	pruimen,	dan	de	peren	en	tot	slot	kleuren	
de	 appelbloesems	 de	 Betuwe	 wit.	 In	 deze	 periode	 trekken	 veel	 bezoekers	
wandelend,	 fietsend	 en	 gemotoriseerd	 over	 wegen	 en	 dijken	 en	 genieten	 van	
wat	de	natuur	ons	in	het	vroege	voorjaar	biedt.		
	
Toch	zijn	er	mensen	die	hier	niet	aan	kunnen	deelnemen:	geen	vervoer,	ziek	of	
slecht	 ter	 been.	 Voor	 deze	 mensen	 organiseert	 de	 Lionsclub	 Culemborg	 al	
decennia	de	LIONS	BLOESEMTOCHT.	 Ieder	 jaar	 gaan	op	de	derde	dinsdag	 van	
april	 bewoners	 van	 de	 Culemborgse	 zorgcentra,	 wooncomplexen	 de	 Driestad,	
Bon	Vie,	Belle	Vie	en	anderen	uit	de	stad	met	ons	op	stap.	Anderhalf	uur	toeren	
we	in	de	omgeving	van	Culemborg,	Buren	en	Geldermalsen	en	genieten	van	de	
bloesem.	De	tocht	wordt	afgesloten	met	een	kopje	koffie	en	gebakje.		
Veel	vrijwilligers	vervoeren	de	gasten.	Voor	rolstoelgasten	zijn	er	busjes	die	door	
Taxi	 Voet,	 het	 Rode	 Kruis	 en	 Stichting	 Samen	 Verder	 beschikbaar	 gesteld	
worden.		
	
Lijkt	 het	 u	 ook	 wat	 om	 een	 keer	 mee	 te	 gaan?	 Er	 zijn	 geen	 kosten	 aan	
verbonden.	
	
Aanmelden	bij	de	Lions	Culemborg:	

- Dhr.	Hans	Wermers,	Moerbeiboom	7,	4101	WB	Culemborg.	
- Tel.	0345-512800	of	06-	30086095	
- Email:	wermers@kpnplanet.nl	
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FORMULIERENBRIGADE	IN	CULEMBORG	
	
Door	de	Gemeente	werd	Senioren	Collectief	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	aan	
de	 bijeenkomst	 “Samen	 werken	 aan	 financiële	 vragen”.	 Een	 avond	 voor	 vrij-
willigers	 en	 professionals	 die	 met	 financiële	 vragen	 van	 cliënten	 te	 maken	
hebben.	
Een	bijeenkomst	waar	 verschillende	 gemeentelijke	 en	 vrijwilligers-	 organisaties	
waren	uitgenodigd	 om	elkaar	 te	 leren	 kennen,	 om	ervaringen	 en	 kennis	 uit	 te	
wisselen.	Eén	van	de	aanwezigen	was	de	Gemeentelijke	Formulierenbrigade.	Een	
dienst	 die	 door	 de	Gemeente	 Culemborg	wordt	 ondersteund.	 Het	werk	wordt	
door	goed	opgeleide	vrijwilligers	gedaan.		
	
Wat	kan	een	formulierenbrigade	voor	u	doen?	
De	medewerkers	kunnen	u	helpen	met	het	lezen	en	invullen	van	formulieren.	Ze	
helpen	met	het	uitzoeken	of	u	krijgt	waar	u	volgens	de	wet	recht	op	heeft.	Ook	
kunnen	zij	u	helpen	uw	administratie	op	orde	te	brengen.	Hiervoor	kunt	u	een	
aparte	afspraak	maken.	
	
! De	formulierenbrigade	 is	er	voor	vragen	op	het	gebied	van	wettelijke	rege-

lingen,	 voorzieningen,	 correspondentie	met	 instanties	 en	 het	 ordenen	 van	
uw	administratie.	

! Medewerkers	 van	 de	 formulierenbrigade	 gaan	 vertrouwelijk	 met	 uw	
gegevens	om.	

	
Spreekuur	of	afspraak	?	
De	formulierenbrigade	houdt	meerdere	spreekuren.	Daar	kunt	u	zonder	afspraak	
langskomen.	Wilt	u	uw	administratie	ordenen,	maak	dan	een	afspraak.	Hiervoor	
kunt	u	bellen	naar	tel.	778134	of	mailen	naar	formulierenbrigade@culemborg.nl.	
Bij	een	afspraak:		neem	uw	paspoort	of	identiteitskaart	mee	en	de	papieren,	die	
u	denkt	nodig	te	hebben	om	zo	goed	mogelijk	geholpen	te	kunnen	worden.			
Spreekuren	en	locaties	
Dinsdag,			 	09.30	-11.30	uur	(Salaamander,	Heimanslaan	2)	
Dinsdag,	 	 	09.30	-11-30	uur	(Stadskantoor,	Ridderstraat	250)	
Donderdag,			13.30	-15.30	uur	(Salaamander,	Heimanslaan	2)	
Vrijdag,		 	 	09.30	-11.30	uur	(Stadskantoor,	Ridderstraat	250)	
	
N.B.	Tijdens	schoolvakanties	zijn	er	geen	of	minder	spreekuren.	
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RIJBEWIJSKEURING	75+																																			
	
DATA	RIJBEWIJSKEURINGEN:		Woensdagen	13	april,	4	mei,	1	juni	en	6	juli	
LOCATIE:		het	Rode	Kruisgebouw,	Otto	van	Reesweg	10	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	071-	5728434	
De	keuringskosten	voor	het	BE-rijbewijs	bedragen	€	20,00	voor	leden	van	een	
ouderenbond	(ANBO,	KBO,	PCOB)	en	€	25,00	voor	niet-leden.	De	keurings-
kosten	voor	vrachtauto/bus	bedragen	€	35,00.	
(U	dient	genoemde	kosten	contant	te	betalen	aan	de	arts.)	
GEZONDHEIDSVERKLARING:	Met	ingang	van	13	april	kunt	u	op	de	dag	van	de	
keuring	een	gezondheidsverklaring	krijgen	die	u	ter	plaatse	moet	invullen.	U	kunt	
deze	namelijk	niet	meer	verkrijgen	op	het	gemeentehuis.	U	dient	daarvoor		
€	35,00	te	betalen.	
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,	
6) Voor	meer	info.:	dhr.	A.H.	(Ton)	Scholtens,	tel.	0345-753039	

	
INLEVEREN	VAN	OUDE	MEDICIJNEN	EN	NAALDEN	
Alle	apotheken	in	Culemborg	werken	sinds	begin	2016	mee	aan	de	mogelijkheid	
om	oude	medicijnen	en	gebruikte	naalden	in	te	leveren.	Dit	was	overigens	altijd	
al	 mogelijk	 bij	 de	 milieustraat	 van	 de	 AVRI.	Naalden	 mogen	 alleen	 worden	
ingeleverd	 in	speciale	 naaldendoosjes.	 Deze	 doosjes	 kunt	 u	 krijgen	 bij	 uw	
apotheker.	Papierdoosjes	en	 -wikkelingen	 horen	 bij	 het	 papierafval	 en	 worden	
derhalve	niet	bij	de	apotheker	ingeleverd.			
Maar….	 u	 kunt	 uw	 oude	 medicijnen	 ook	 naar	 Roemenië	 en	 andere	 Oost-
Europese	 landen	 laten	 opsturen.	 U	 kunt	 daarvoor	 uw	 medicijnen	 of	 andere	
gezondheidsproducten	die	u	niet	meer	gebruikt,	afgeven	bij	mevrouw	G.	Muda,	
Maalkoppelweg	 12	 in	 Culemborg.	 Om	 te	 voorkomen	 dat	 u	 voor	 een	 gesloten	
deur	 komt	 te	 staan,	 kunt	 u	 vooraf	 bellen	 (0345-530149	 of		 06	 5154	 3959)	 of	
mailen	naar:	gre@muda.net	
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ALS	U	NAAR	(DEN)	BOSCH	GAAT	…	
	

Hieronymus	van	Aken	heet	hij,	maar	wij	zeggen	vaak	
Jeroen	 Bosch.	 Hij	 leefde	 rond	 1500	 in	 ‘s-
Hertogenbosch	 en	 was	 al	 in	 zijn	 eigen	 tijd	 een	
vermaard	 schilder.	 Hij	 dankt	 die	 reputatie	 aan	 zijn	
fantastische	 duivels	 en	 aan	 een	 aantal	 grote	
raadselachtige	schilderijen,	waar	veel	geleerden	over	
bezig	 zijn	 geweest.	 Wat	 hij	 schildert	 is	 deels	 te	
begrijpen	 uit	 de	 tradities	 in	 zijn	 tijd,	 maar	 hij	 was	
sterk	in	het	vinden	van	nieuwe	vormen.	Hij	 lijkt	niets	
toevallig	 te	 schilderen:	 alle	 onderdelen	 zijn	 deel	 van	
een	 centrale	 boodschap.	 Bosch:	 een	 veelzijdig	 en	

raadselachtig	schilder,	maar	daarom	des	te	interessanter.	
	
De	Volksuniversiteit	West	Betuwe	organiseert	een	 lezing	over	 Jeroen	Bosch	op	
12	 april	 2016	 om	 19.30	 uur	 in	 Het	 Weeshuis	 (Herenstraat	 29).	 Deze	 wordt		
gegeven	door	Hans	Saan	en	zal	eindigen	om	ca.	21.30	uur.	
We	 gaan	 na	 wat	 we	 over	 hem	 weten,	 hoe	 hij	 past	 in	 zijn	 tijd,	 wie	 zijn	
opdrachtgevers	 waren.	 Extra	 aandacht	 geven	 we	 aan	 het	 schilderij	 De	
Hooiwagen,	dat	ook	in	Den	Bosch	te	zien	zal	zijn.	We	bespreken	nog	een	aantal	
details	van	schilderijen	op	de	tentoonstelling.	Zo	weet	en	ziet	u	meer,	als	u	naar	
(Den)	Bosch	gaat.	
	
Hans	Saan	schrijft:	
Achteraf	 gezien	 had	 ik	 kunstgeschiedenis	 moeten	 studeren,	 maar	 het	 werd	
psychologie.	Na	mijn	pensionering	heb	 ik	de	oude	 liefde	weer	opgepakt.	Vooral	
Bosch	 en	 Bruegel	 zijn	 mijn	 stokpaarden.	 Ik	 volg	 cursussen	 en	 congressen,	 lees	
veel	over	hen	en	ook	over	hun	tijd	en	culturele	milieu.	Ik	vertel	graag	over	wat	ik	
gevonden	heb,	want	ik	wil	mijn	verwondering	en	bewondering	met	u	delen,	zeker	
nu	er	in	Den	Bosch	voor	korte	tijd	zoveel	werken	bij	elkaar	zijn.		
	
De	 kosten	 van	 de	 lezing	 zijn	 €12,50	 per	 persoon	 en	 indien	 men	 lid	 is	 van	 de	
bibliotheek	 €	 10,00.	 Aanmelden	 is	 noodzakelijk	 en	 kan	 geschieden	 via	 de	
website,	www.vuwestbetuwe.nl		
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DAGTOCHT	KEUKENHOF	OP	WOENSDAG	20	APRIL	
Om	08.30	uur	vertrekken	we	vanaf	de	garage	van	Streef	en	via	een	ophaalroute	
gaan	we	een	mooie	 route	 rijden	naar	Buitenkaag.	Bij	 restaurant	 “Kaagzicht”	 in	
Buitenkaag	 gebruiken	 we	 tussen	 ca.	 10:15	 en	 11:00	 uur	 eenmaal	 koffie	 met	
gebak	 en	 daarna	 rijden	we	 door	 naar	 de	 Keukenhof.	 Van	 11.30	 tot	 16.00	 uur	
verblijven	 we	 in	 de	 Keukenhof.	 Het	 thema	 dit	 jaar	 is	 “De	 Gouden	 Eeuw”:	 de	
periode	 waarin	 Nederland	 een	 bloeiperiode	 meemaakte	 op	 het	 gebied	 van	
handel,	wetenschap	en	kunst.	
Om	16.00	uur	vertrekken	we	weer	en	maken	we	een	tocht	 langs	de	bloembol-
lenvelden.	Of	er	nog	bloemen	in	bloei	staan,	is	altijd	een	gok.	
Van	17.30	tot	19.30	uur	gebruiken	we	een	heerlijk	diner	bij	restaurant		
“	’t	Wapen	van	Haarzuylen”.	Rond	20.30	uur	zijn	we	terug	in	Culemborg.	
Deze	 dag	 kost	 €	 49,00	 p.p.	 Dit	 is	 inclusief	 eenmaal	 koffie	 met	 gebak,	 entree	
Keukenhof,	diner	en	buskosten.	Een	eventuele	 lunch	kunt	u	 zelf	meenemen	of	
zelf	bestellen	in	de	Keukenhof.	
	
Aanmelden:	Het	aanmeldingsformulier	(zie	bladzijde	6)	kunt	u	inleveren	vóór	10	
april		bij	Yvonne	Brouwers,	Sleutelbloem	47,	4102	VB	Culemborg.		
E-mail:	yvonnebrouwers@hetnet.nl		
	
Betalen:	 Betaling	 graag	 ook	 vóór	 10	 april	 op	 rekening	NL58RABO0308617800	
t.n.v.	SSCC	Culemborg.	
Vul	hier	de	opstapplaats	in	voor	uzelf:	
1.		O				08.30	uur:	 Garage	Streef	 	 				
2.		O			08.35	uur:	 Betsy	Perkweg/	Roosje	Vos						
3.		O				08.40	uur:	 Otto	van	Reesweg/	Vianense	Poort											
4.		O			08.45	uur:	 Lalainglaan	bij	de	Dreef	
5.		O		 08.50	uur:	 Driestad	(bij	bushalte)	
6.		O			08.55	uur:	 Marskramer	Chopinplein	
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DINSDAG	7	JUNI	2016	VAN	GOGH	MUSEUM	MET		
MUSEUM	PLUS	BUS	.	De	Museum	Plus	Bus	is	een	bij-
zonder	leuk	initiatief	voor	ouderen.		Deze		bus	rijdt	el-
ke	dag	gratis	een	groep	senioren	van	70	jaar	en	ouder	
naar	één	van	de	twaalf	deelnemende	musea.	Het	gaat	
om	 senioren	 die	écht	 niet	meer	 zelfstandig	een	mu-
seum	 kunnen	 bezoeken.	 Zonder	 deze	 	 bus	 dus	 geen	
Rembrandt	of	Van	Gogh	voor	deze	mensen	en	dat	zou	
jammer	 zijn.	 Vaak	 komen	 de	 deelnemers	 uit	 zorg-
centra,	maar	 ook	 andere	 senioren	 kunnen	 	mee	met	
de	bus.	En	dit	allemaal	dankzij	de	BankGiro	Loterij!		Op	

dinsdag	7	juni	2016	komt	de	Museum	Plus	Bus	naar	Culemborg	om	senioren	van	
Culemborg,	 die	 niet	 of	 nauwelijks	 zelfstandig	 een	 museum	 kunnen	 bezoeken,	
naar	het	Van	Gogh	Museum	in	Amsterdam	te	brengen.		In	de	bus	is	plaats	voor	
10	opvouwbare	 rollators	en/of	 rolstoelen,	2	vaste	 rolstoelen	of	één	elektrische	
rolstoel.	 Scootmobielen	 zijn	 niet	 toegestaan.	 Degenen,	 die	 met	 een	 rolstoel	
reizen,	dienen	zelf	een	begeleider	mee	te	nemen.	
	
Opstapplaats:	
Om	9.00	uur	bij	ElkWelzijn,	Meerlaan	25,	4103	XZ	Culemborg	 	 (de	bus	vertrekt	
daar	om	uiterlijk	9.30	uur!!).	 	Voor	het	 vervoer	naar	en	van	deze	opstapplaats	
aan	de	Meerlaan	dient	u	zelf	zorg	te	dragen.		
	
Lunch:	
De	lunch	ad	€	12,50	komt	voor	uw	eigen	rekening.	Hiervoor	krijgt	u	verse	soep,	
twee	 ruim	 belegde	 broodjes	 gezond,	 saucijzenbroodje,	 melk	 en	 fruitsap.	 Ge-
noemd	 bedrag	 dient	 u	 op	 de	 dag	 zelf	 aan	 de	 begeleiding	 van	 de	 Stichting	 Se-
nioren	Collectief	Culemborg	gepast	te	betalen.	
Opgeven:	
U	kunt	zich	tot	7	mei	2016	opgeven	bij	Virginie	Vermeulen,	tel.	06-39142217.	
Programma:		
10.45	u.		 Aankomst	Van	Gogh	Museum	
11.15	u.	 Rondleiding	
12.30	u.	 Koffie	en	lunch	
13.45	u.	 Gelegenheid	tot	zelfstandig	rondkijken	
14.15	u.	 Vertrek	uit	het	Van	Gogh	Museum	
15.00	u.	 Vertrek	bus		
16.15	u.	 Terugkomst	in	Culemborg.	
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Gelezen	in	het	A.D.	van	9	Januari	2016	
	
DEMENTERENDEN	BLOEIEN	OP	VAN	“KUNSTLICHT”	
	
‘s	Nachts	slapen	ze	beter,	overdag	 is	het	aantal	valpartijen	tot	nul	gereduceerd	
en	ook	zijn	dementerenden	actiever	als	ze	overdag	aan	“kunstdaglicht”	worden	
blootgesteld.	
	
Dat	is	de	uitkomst	van	een	onderzoek	van	WVO	Zorg	in	verpleeghuis	“Ter	Reede”	
in	Vlissingen.	De	 eerste	 resultaten	 van	 het	 onderzoek,	 dat	 in	mei	 2015	begon,	
laten	zien	dat	de	kwaliteit	van	leven	over	de	hele	linie	is	verbeterd.	Bij	het	ouder	
worden	 neemt	 de	 kwaliteit	 van	 slaap	 af.	 Bij	 dementerenden	 geldt	 dat	 nog	
sterker.	Omdat	ook	het	tijdsbesef	en	het	onderscheid	van	dag	en	nacht	afnemen,	
gaan	veel	patiënten	die	’s	nachts	wakker	worden,	ronddwalen.	Een	groot	aantal	
dementerenden	heeft	 slaapmedicatie	nodig	om	de	nacht	door	 te	komen.	Deze	
kan	 echter	 weer	 bijwerkingen	 hebben	 zoals	 verwardheid	 en	 verslaving.	 Bij	 de	
proef	 zijn	nu	147	bewoners	betrokken	van	drie	centra	 in	Vlissingen	en	Middel-
burg.	 Het	 dwalen	 ’s	 nachts	 is	 nagenoeg	 verdwenen.	 Valpartijen	 zijn	 in	 de	 on-
derzoeksperiode	aanzienlijk	 	gereduceerd.	Bij	ouderen	neemt	het	 zicht	 zodanig	
af	dat	het	overdag	kan	zijn	alsof	men	met	een	zonnebril	op	rondloopt.	Door	de	
lichtlampen	van	1500	lux	(tegenover	20	á	50	lux	normaal)	kunnen	de	bewoners	
zich	veel	beter	oriënteren	en	vallen	ze	minder.	
	

	
CULEMBORG	 EN	 ORANJE	 plaatst	 op	 het	 haventerrein,	 speciaal	
voor	senioren,	een	grote	tent	voor	een	mooi	muzikaal	programma.	
	

	

	
	
	

	

13:30-14:15u				Optreden	zangkoor	 16:30-17:00u					Mark	van	Veen	
14:30-15:15u				Dutch	Oldtimers	 17:30-24:00u					Buurvrouw	Jansen	
15:15-15:45u				Mark	van	Veen	 22:15-22:45u					Jeffry	Heessen	
15:45-16:30u				Dutch	Oldtimers	 	
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ROBOTS	IN	DE	TOEKOMST	
	
Over	 de	 hele	 wereld	 zijn	 er	 experimenten	 met	 robots	 als	 gezelschap	
voor	mensen.	 Zij	worden	 ontwikkeld	 voor	 senioren,	maar	 ook	 als	 kin-
deroppas	en	als	assistent	van	mensen	met	een	beperking.	
	
Senioren	 in	 Singapore	 krijgen	 binnenkort	 bijzonder	 gezelschap.	 Robot	 Nadine	
gaat	tijd	met	ze	doorbrengen.	Nadine	is	een	robot	die	eruit	ziet	als	een	vrouw.	Ze	
heeft	een	gezicht	met	echt	uitziende	huid	en	een	kapsel	van	bruin	haar.	Nadine	
kijkt	mensen	aan	en	onthoudt	met	wie	 ze	gepraat	heeft.	Ook	kan	haar	gezicht	
verschillende	stemmingen	uitdrukken.	
Nadine	'werkt'	nu	op	de	receptie	van	de	Universiteit	van	Nanyang.	Daar	ontvangt	
ze	mensen	en	wordt	 ze	 getest.	Deze	 robot	 is	 speciaal	 ontwikkeld	 voor	 contact	
met	mensen.	Tot	op	zekere	hoogte	is	er	een	gesprek	met	haar	te	voeren.	Nadine	
is	ontwikkeld	naar	het	uiterlijk	van	haar	bedenkster,	professor	Nadia	Thalmann.	
Als	Nadine	helemaal	af	is,	kan	ze	op	grote	schaal	worden	geproduceerd.		
 
ROBOTKAT	HOUDT	SENIOREN	
GEZELSCHAP	
Wie	 geen	 echt	 huisdier	 heeft	 maar	 wel	 zin	
heeft	 in	 gezelschap,	 kan	 een	 robotkat	 ne-
men.	Het	Amerikaanse	speelgoedmerk	Has-
bro	brengt	zo’n	kunstdier	op	de	markt.	
	
De	 Joy	 for	 All	 (plezier	 voor	 iedereen)	 is	 een	
knuffeldier	 in	 de	 vorm	 van	 een	 kat.	 Het	 dier	
miauwt,	 kan	 spinnen	 en	 reageert	 op	 aanraking.	 De	 poes	 is	 niet	 bedoeld	 voor	
kinderen,	maar	voor	senioren	die	zin	hebben	 in	wat	gezelschap.	En	dan	zonder	
de	overlast	van	haren	of	de	kattenbak.	
	
Wie	de	robotkat	een	tijdje	aait,	merkt	dat	het	dier	gaat	 liggen	zodat	het	buikje	
geaaid	 kan	worden.	Op	de	website	 van	Hasbro	staat	 een	 video	over	het	beest.	
Het	dier	 valt	 in	 slaap	als	het	een	 tijdje	niet	wordt	geknuffeld.	 In	de	video	 is	 te	
zien	 hoe	 ouderen	 het	 fijn	 vinden	 om	 een	 dier	 te	 aaien,	 ook	 al	 is	 het	 nep.	 De	
robotkat	is	in	Amerika	te	koop	voor	99	dollar.	Zij	is	verkrijgbaar	in	het	wit,	oranje	
en	grijs.	Niet	bekend	is	of	het	dier	ook	in	Nederland	te	koop	komt.	
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ZORG	VOOR	OOG	EN	OOR	VOOR	OUDEREN	
	
U	 hebt	 het	 allemaal	 wel	 gezien…	 maar	 tegenwoordig	 gaat	 het	 kijken	
eigenlijk	 niet	meer	 zo	 best.	 Tijd	 om	eens	 langs	 te	 komen	 bij	Wilfred	 de	
Jong	 Oogzorg.	 Zij	 bieden	 hoogwaardige	 kijkoplossingen	 voor	 bijna	 elk	
oogprobleem.	
	
Wilfred	de	Jong	Oogzorg	staat	bekend	om	de	persoonlijke	aandacht	voor	
de	 klant.	Bij	 hen	 staat	de	 koffie	 altijd	 klaar!	 Ze	nemen	 rustig	de	 tijd	om	
met	u	te	bespreken	welke	zichtproblemen	u	ervaart.	Hun	metingen	wor-
den	uitsluitend	 verricht	 door	 een	 gediplomeerd	opticien	of	 optometrist,	
waardoor	een	betrouwbaar	resultaat	gewaarborgd	is.		
Kiest	 u	 voor	 een	 nieuwe	 bril?	 Dan	 hebben	 zij	 een	 brede	 collectie	mon-
turen	 in	 verschillende	 prijsklassen,	 van	 modern	 tot	 klassiek.	 Zij	 denken	
graag	met	u	mee	bij	het	uitkiezen	van	een	nieuw	montuur.	U	kunt	reke-
nen	op	een	glashelder	en	eerlijk	advies.	Ook	op	het	gebied	van	de	glazen	
informeren	zij	u	uitgebreid	over	de	mogelijkheden.	Samen	met	u	bepalen	
ze	wat	voor	u	de	beste	kijkoplossing	is.		
	
Maar	 ze	 doen	 nog	meer.	 Zo	 kunt	 u	 ook	 bij	 hen	 terecht	 voor	 een	 voor-
onderzoek	voor	uw	rijbewijskeuring.	Daarnaast	kunnen	zij	u	onderzoeken	
op	oogaandoeningen	 als	 staar,	macula	degeneratie	 en	 glaucoom.	 Indien	
nodig	wordt	u		via	de	huisarts	doorverwezen	naar	de	oogarts.	In	het	geval	
van	staar	kunnen	zij	u	zelf	begeleiden	bij	het	laten	plaatsen	van	implant-
lenzen.	
	
Met	hoorproblemen	kunt	u	terecht	bij		hun	audicien,	die	zowel	verzeker-
de	als	niet	verzekerde	hoortoestellen	kan	leveren.	
In	november	2015	zijn	ze	een	gloednieuw	pand	op	het	Chopinplein	in	Cu-
lemborg	betrokken.	Deze	winkel	 is	geheel	rolstoelvriendelijk	en	men	kan	
voor	de	deur	gratis	parkeren.	Men	is	van	harte	welkom	om	eens	langs	te	
komen.		
	
En	wil	men	snel	geholpen	worden?	Maak	dan	een	afspraak.	Dit	kan	door	
te	bellen	naar	tel.	0345-513112.	
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APRIL	2016	
Zat.	26	maart	 Neuzel	(kleding)	markt		

op	Het	Pieterplaatsje	
10:30-14:30u	

Ma.	28	maart	
2e	Paasdag	

Kofferbakmarkt	(2e	Paasdag)	
€	1,00	entree	

Vanaf	09:00u	

Do.	31	maart	
	

Fashion	Show	Culemborg	(€	5,00	p.p.)	
In	Grote	Barbara	kerk.	Na	afloop	zijn	de	
deelnemende	winkels	geopend.	

19:30-22:00u	

Zat.	2	april	 Rondleiding	Culemborg	(gratis)	
Vanaf	het	Elisabeth	Weeshuis	

Aanvang	11:00u	

Zon.	3	april	
	

STORYTELLING	in	Theater	aan	de	Slag,	
Info/reserveren	tel.	0614199130	

Aanvang	16:00u	
Herenstraat	20	

Ma.	4	april	
	

TOP	voorstelling:	Annelie	Franken		
“Ode	aan	Jasperina	de	Jong”	

Fransche	School					
14:00-16:30u	

Za.	9	april	 Repair	café,	
	Dahliastraat	30	

12:00-16:00u	

Za.	16	april	 Sixties/Seventies	
In	De	Lantaarn,	Grote	Kerkstraat	

20:00-01:00u	

Zo.	17	april	
	

Salon	de	la	Rose	(€	12,00)	Cultuurshow	
in	poëtische	sfeer	

Fransche	School	
12:00-15:00u	

Zat.	9	en	23	
april	

Wandelen,	vertrek	vanaf																			
	“De	Kulenburg”,	De	Raaf	2		

Aanvang	10:00u	
Info.	tel.	513840	

Wo.		
20	april	

Dagtocht	naar	de	Keukenhof	
Zie	pagina	8	

	

Zat.	
23	april	

Boottocht	Biesbosch		
(=	volgeboekt)	

	

Zo.			24	april	 Vrijstadmarkt,	
	In	de	binnenstad	

12:00-18:00u	

Wo.	27	april	
	

Koningskofferbakmarkt	
Locatie:	Steenhovenplein/Veerweg	

09:00-16:00u	

Wo.	27	april	 Koningsdag	
In	de	binnenstad	+	Haventerrein	

Zie	pagina	10	

AGENDA	 	SSCC	
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BREI-	en	HAAKCAFÉ	in	het	HUIS	VAN	DE	BUURT	
Hou	je	van	breien	en/of	haken?	Of	vind	je	het	leuk	om	dat	alsnog	te	leren?	Heb	
je	 uitleg	 nodig	 bij	 een	 bepaald	 brei-	 of	 haakpatroon?	 Vind	 je	 het	 leuk	 om	 	 in	
gezelschap	 een	 paar	 uurtjes	 te	 breien	 of	 te	 haken?	 Kom	dan	op	maandag	 van	
9.30	uur	tot	11.30	uur	naar	het	Brei-	en	Haakcafé.	Mocht	je	besluiten	je	bij	onze	
enthousiaste	 deelneemsters	 aan	 te	 sluiten,	 dan	 ben	 je	 niet	 verplicht	 om	 elke	
maandagochtend	te	komen.	Aan	deelname	zijn	geen	kosten	verbonden,	echter	
de	koffie/thee	zijn	niet	gratis.	Voor	meer	informatie:	mw.	Gerrie	Voorhorst,		tel.	
520164	en/of		mw.	Ria	Spronk,	tel.	513292.	

	
AGENDA																																																																					BEATRIXSTRAAT	20										
																																																																								
DATUM	 ACTIVITEIT	 	TIJDSTIP	

APRIL	en	MEI	2016	
Vr.	 01	april	 Sjoel-	en	spelmiddag,	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Vr.	 08	april	 Café	met	accordeonmuziek,	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Di.	 12	april	 Sieradenverkoop,	op	Het	Plein	 10:00-16:00u	
Vr.	 15	april	 Sjoel-	en	spelmiddag,	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Vr.	 22	april	 Café	met	accordeonmuziek,	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Di.	 26	april	 Bingo.	Kosten	€2,50/€3,50	per	plankje	 19:30-21:00u	
Do.	 28	april	 Mannen	café.	Kosten	€2,50/€3,50	 19:30-21:00u	
Vr.	 29	april	 Beautyochtend,	op	Het	Plein.	Kosten	€2,50	 10:00-11:30u	
Za.	 30	april	 Café	Nostalgia.	Gezellige	muziek	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Vr.	 06	mei	 Sjoel-	en	spelmiddag,	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Vr.	 13	mei	 Live	accordeonmuziek	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Vr.	 20	mei	 Sjoel-	en	spelmiddag,	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Do.	 26	mei	 Betuwe	beweegt	(rollatorcircuit)	 14:00-16:00u	
Do.	 26	mei	 Mannen	café.	Kosten	€2,50/€3,50	 19:30-21:00u	
Vr.	 27	mei	 Beautyochtend,	op	Het	Plein.	Kosten	€2,50	 10:00-11:30u	
Vr.	 27	mei	 Live	accordeonmuziek	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
Za.	 28	mei	 Café	Nostalgia.	Gezellige	muziek	op	Het	Plein	 14:00-16:00u	
di.	 31	mei	 Bingo.	Kosten	€2,50/€3,50	per	plankje	 19:30-21:00u	
Elke	woensdag:		DIS	Computerhulp:	open	inloop:	10:00-12:00u	
Elke	woensdag:		Schilder/	tekenclub:	vrije	inloop:	09:30-11:30u	   
Geen	kosten:	zelf	schilder-,	teken-	of	knutselspullen	meebrengen.	Begeleiding	
is	aanwezig.	Contactpersoon:	mw.	Marthie	Reverda													
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PROGRAMMA	VASTE	ACTIVITEITEN	IN	BONVIE		
(contactpersoon:	mw.	Teuni	Verwolf,		tel.	471000)	
	
Maandag		
09:00	–	12:00u		 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
09:30	–	10:30u	 Yoga	55+	(docente	mw.	Marianne	Lobberegt)	
10:00	–	12:00u	 DIS:	computerhulp	voor	senioren,	open	inloop		
19:30	–	21:30u	 Line-dance.	Docent	dhr.	Ruud	van	Nunen	
	

Dinsdag		
09:00	–	12:00u	 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
13:30	–	16:00u	 Sjoelen	
19:00	–	22:30u	 Klaverjassen/Jokeren	
19.30	–	22:00u	 Zangkoor	onder	begeleiding	van	mw.	Aniecke	van	Delft	
	 Open	inloop.	Men	mag	komen	meezingen	en/of	luisteren	
Woensdag		
09:00	–	12:00u	 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
13:30	–	17:00u	 Biljarten	met	biljartclub	De	Ontmoeting	
18:00	–	23:00u	 Biljarten	met	biljartclub	De	Ontmoeting	
	

Donderdag		
09:00	–	12.00u	 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
13:00	–	17:00u	 Biljarten	met	biljartclub	BonVie	
15:00	–	17:15u	 Koersbal	
18:00	–	23:00u	 Biljarten	met	biljartclub	BonVie		
19:15	–	21:30u	 Koersbal	
	

Vrijdag		
09:00	–	12:00u	 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
09:00	–	09:45u	 BonFit	55+.	Begeleiding	door	fysiotherapeute	
09:00	–	11:00u	 Haak-	en	BreiCafé,	open	inloop	in	restaurant	
10:00	–	12:00u	 Tekenclub.	Eigen	materiaal	meenemen.	
	 (docente	mw.	Inek	Terstappen,	begeleiding	om	de	week)	
Zaterdag		
10:00	–	12:00u	 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
	

Zondag		
10:30	–	12:00u	 Koffie-inloop	in	De	Ontmoeting	
Tijdens	de	koffie-inloop	een	kopje	thee	of	koffie	voor	€	0,75	/	€	1,00	
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