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THEMABIJEENKOMST 
 
STEEDS MEER INFORMATIE DIE RELEVANT IS VOOR OUDEREN WORDT 
ALLEEN VIA INTERNET VERSPREID. 
 
Het internet is één grote informa-
tiestroom. Waar het de overheid 
betreft gaat het om inlichtingen 
over allerlei regelingen of voor het 
indienen van klachten. Ook steeds 
meer informatie wordt alleen via 
internet verstrekt. 
Ouderen raken daardoor steeds 
verder achterop bij alle techno-
logische ontwikkelingen. 
Dit kabinet kiest ervoor om uit 
kostenoverwegingen steeds meer ICT in te zetten bij het vervullen van 
overheidstaken. De Belastingdienst maakt het mogelijk om de aangifte digitaal te 
doen en stimuleert het gebruik van deze mogelijkheid door de digitale aangifte 
gemakkelijker te maken dan de papieren aangifte. 
Het positieve zou zijn dat de burger op een zelfgekozen tijdstip, onafhankelijk 
van openingstijden en vanuit de luie stoel, informatie kan bekijken, aanvragen 
kan doen en vragen kan stellen. 
Niet alleen de overheid, maar onze hele samenleving speelt in op internet. Denk 
aan banken, spoorwegen, winkelen, telefoon, gemeente, musea, sociale media. 
 
Wij willen, in samenwerking met de KBO en de PCOB  in het najaar daaraan een 
themabijeenkomst wijden. Nu al kunt u ons laten weten tegen welke problemen 
of vragen u aanloopt. Wij willen daar rekening mee houden bij het organiseren 
van deze themabijeenkomst. 
 
U kunt ons hierover vóór 30 mei a.s. bellen of mailen via: 
Hans Dirkse      tel. 06 24498308  of e-mail dirksonidus@ziggo.nl 
Piet Luites         tel. 06 27265097 of e-mail pietluites@versatel.nl 
Bert Reintjes    tel. 06 53920951  of e-mail gjmreintjes@gmail.com 

 
                              
 

mailto:dirksonidus@ziggo.nl
mailto:pietluites@versatel.nl
mailto:gjmreintjes@gmail.com
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UIT DE NIEUWSBRIEF VAN NOTARISSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netwerk Notarissen vormen een organisatie van 154 Nederlandse 
notariskantoren. Deze werken nauw samen en kunnen zo mensen beter van 
dienst zijn op de kruispunten van hun leven. 

 
 Nieuwe huwelijksregels 
In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het wijzigen van de 
huwelijksregels. Als men nu geen huwelijkse voorwaarden hanteert moet men 
bij echtscheiding alles fifty-fifty delen. Ook de bezittingen en schulden die men 
vóór het huwelijk had. Als de wijziging ook door de Eerste Kamer komt, dan 
hoeven bij een echtscheiding de bezittingen en schulden die de echtgenoten 
vóór het huwelijk hadden, niet meer te worden gedeeld. Ook de erfenissen en 
giften die de echtgenoten krijgen, worden bij een echtscheiding dan niet meer 
gedeeld. De paren die nog wel alles willen delen, kunnen daarvoor huwelijkse 
voorwaarden opstellen bij de notaris. 
Als deze wet ingaat, heeft dat geen consequenties voor de huwelijkse 
voorwaarden of de gemeenschap van goederen, die nu voor uw huwelijk gelden.  
 

 Veel samenwoners 'ongeregeld'  
Enkele weken geleden deed Netwerk Notarissen mee aan het spreekuur 
'Trouwen, samenwonen en scheiden' van De Telegraaf. Er kwamen veel vragen 
binnen van samenwonende ouders die niets hebben vastgelegd. Zij lopen 
juridische risico’s bij scheiding of overlijden. Bijvoorbeeld omdat de vader de 
kinderen wel heeft erkend, maar het gezamenlijk gezag niet is geregeld. Of 
omdat het huis waarin de partners wonen op naam van een van hen staat.  
Maar ook als men geen kinderen heeft kan een samenlevingscontract handig 
zijn. In een filmpje legt mevrouw Lucienne van der Geld, juridisch directeur van 
Netwerk Notarissen, uit waarom.  
 

 
 

http://www.telegraaf.nl/tv/dft/25206136/__Samenwonen__Dit_moet_je_regelen__.html
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 Een levenstestament is ook voor jonge mensen 
Vaak wordt pas aan een levenstestament gedacht als mensen op leeftijd 
gekomen zijn. Maar een levenstestament kan ook belangrijk zijn voor jongere 
mensen. Bijvoorbeeld omdat zij door een ongeluk of ziekte niet meer zelf hun 
beslissingen kunnen nemen of door een lichamelijke beperking hun 
handtekening niet meer kunnen zetten. Bij mensen bij wie de handfunctie steeds 
meer afneemt, kan een levenstestament ervoor zorgen dat een ander namens 
hen de handtekening mag zetten. Een levenstestament kan ook minder 
uitgebreid zijn en worden beperkt tot het aanwijzen van een vertegenwoordiger 
die beslissingen neemt (al dan niet in overleg met degene die het 
levenstestament maakt) en de handtekening zet. Mensen die een uitgebreid 
levenstestament maken, regelen daarnaast nog andere zaken, zoals wat er moet 
gebeuren bij opname in een verpleeghuis en welke schenkingen er gedaan 
moeten worden om belasting te besparen.  
Vaak wordt gedacht dat als je getrouwd bent je echtgenoot alles namens je kan 
regelen als je dat zelf niet meer kunt. Dat is maar in een beperkt aantal situaties 
mogelijk. Als u samen eigenaar bent van een huis en u heeft een nieuwe 
hypotheek nodig of u wilt het huis verkopen, dan moet dat wel samen gebeuren. 
Ook wanneer een huis of een andere bezitting op naam staat van de ene 
echtgenoot, kan de andere echtgenoot zonder levenstestament niet namens 
hem/haar tekenen. Er moet dan een bewindvoerder via de rechter worden 
benoemd. Voor bijvoorbeeld de verkoop van het huis en het doen van 
schenkingen heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de rechter. Ook 
moet een bewindvoerder een beschrijving maken van het vermogen en jaarlijks 
“rekening en verantwoording afleggen”.  
 

 Huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract afstoffen 
Niet alleen testamenten moeten regelmatig tegen het licht worden gehouden, 
maar ook huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten. 
Heeft u jaren geleden een samenlevingscontract opgesteld? Dan is het goed om 
te bekijken of dat samenlevingscontract nog wel bij uw situatie past. Was het 
toen u het samenlevingscontract opstelde nog niet nodig om daarnaast een 
testament te schrijven, dan is dat inmiddels wel het geval. Als u ouderdoms-
pensioen opbouwt, heeft u ook vaak een nabestaandenpensioen. Als u 
samenwoont gaat dat nabestaandenpensioen niet automatisch naar de 
achterblijvende partner. U moet uw partner als begunstigde aanmelden bij het 
pensioenfonds.  
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Vervolg pagina 4 
Het pensioenfonds eist dan vaak dat u uw partner in een samenlevingscontract 
hebt aangewezen als begunstigde. Daarmee voorkomt u dat het potje dat u 
opbouwt in rook opgaat als u overlijdt. Het is dus belangrijk te controleren of uw 
partner in het samenlevingscontract is aangewezen als begunstigde en of hij/zij 
is aangemeld bij het pensioenfonds.  
Bent u jaren geleden getrouwd zonder goed na te denken over huwelijkse 
voorwaarden? Ook al bent u nu in gemeenschap van goederen getrouwd, u kunt 
alsnog voor huwelijkse voorwaarden kiezen. Er kunnen verschillende redenen 
zijn om over te gaan tot huwelijkse voorwaarden. Omdat bijvoorbeeld de 
financiële situatie van een van u beiden gaat wijzigen of omdat een van u beiden 
een bedrijf is gestart.  
Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? In de huwelijkse voorwaarden 
heeft u afspraken met elkaar gemaakt voor verschillende momenten van uw 
huwelijk. De notarissen zien in de praktijk vaak dat huwelijkse voorwaarden pas 
weer uit een diepe la tevoorschijn komen als het huwelijk dreigt stuk te lopen of 
als een van beiden overlijdt. Intussen zijn er allerlei regels en wetten gewijzigd 
en zo ook uw persoonlijke situatie, waardoor u liever had dat de huwelijkse 
voorwaarden anders zouden uitpakken.   
Wilt u uw samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden door een notaris  
laten checken? In een consult op diens kantoor kan hij u kort en bondig 
adviseren. Ook als u nu in gemeenschap van goederen bent getrouwd en wilt 
weten of huwelijkse voorwaarden beter bij u passen.  
 

 Nieuwe website over wonen 
Gaat u binnenkort een huis kopen? Of heeft u andere vragen op het gebied van 
wonen? Men is bezig aan een nieuwe site over wonen. Omdat de site al ‘online’ 
(Netietsmeernotaris.nl/wonen) staat, kunt u tijdens de ‘bouwwerkzaamheden’ 
er nu al een kijkje nemen. 
 
Voor meer informatie: 
Ton & Van den Broecke Notarissen 
Rinkespad 1 
4105 DN Culemborg 
(0345) 54 77 66 
 
info@tbnotarissen.nl 
http://www.tbnotarissen.nl 

http://netietsmeernotaris.nl/wonen
mailto:info@tbnotarissen.nl
http://www.tbnotarissen.nl/
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RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  Woensdagen 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 aug., 7 sept. 
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.(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. 

 Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039 

 

AANMELDEN DAGTOCHT ELBURG WOENSDAG 13 juli  2016  (zie pagina 9) 

Naam Tel. Nr. opstap- 
plaats 

Rollator 
/rolstoel 

Dieet 

1:     
 

2:     
 

3:     
 

4:     
 

Adres persoon nr.1:  

Bijzonderheden: 
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WOORDZOEKER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ACANTHUS 
o AKELEI 
o ANJER 
o ANEMOON 
o BEGONIA 
o DAHLIA 
o EREPRIJS 
o FORSYTHIA 

o GLADIOOL 
o HEIDE 
o HOEFBLAD 
o HONDSDRAF 
o HYACINT 
o JASMIJN 
o KLAVER 
o KROKUS 

o LELIE 
o LIS 
o LOBELIA 
o MOS 
o NARCIS 
o PRIMULA 
o ROOS 

o SALOMONSZEGEL 
o SMEERWORTEL 
o TULP 
o VIOOL 
o WINTERAKONIET  
o ZWANEBLOEM

 

 
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 uitdrukking. 
 
De oplossing van de puzzel uit De Kijker 2 is: sneeuwklokje 

J A I H T Y S R O F D Z M E 

B A L U M I R P L O S W U W 

I E S M E D T S L J U A I L 

E S E M A S N O S U H N N E 

L S U H IJ O O M I B T E O G 

E O L K O N R O C E N B G E 

K I O M O E B U R G A L R Z 

A I E I V R F A A O C O A S 

T N E A V N K B N N A E L N 

A Z L E L O B E L I A M E O 

N K H O N D S D R A F T P M 

J T N I C A Y H E I D E T O 

E R E P R IJ S E N E I L E L 

R T G L A D I O O L S I L A 

N O O H C S R E V L I Z ! S 
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VERSLAG VAN DE PAASREIS OP  WOENSDAG 23 MAART 2016 
 
De pas opgerichte Stichting Senioren Collectief Culemborg organiseerde een 
busreis waarbij we een bezoek aan het Edah-museum in Helmond brachten. 
In dit museum stap je terug in de tijd. Je komt alles te weten over de distributie 
van levensmiddelen van 100 jaar geleden. Je zag allerlei producten, winkeltypes, 
marketingconcepten, reclame-uitingen, verpakkingen, weeg- en afrekenma-
chines, documenten en foto’s. We leefden opnieuw in de tijd van onze jeugd. 
Nostalgische herinneringen! 
Het Edah-museum liet ons de ontwikkeling zien van productie en distributie van 
levensmiddelen uit vroegere tijden naar de supermarkt van nu. Je zag de 
hulpmiddelen die de kruidenier van vroeger had om zijn werk te kunnen doen. 
En denk dan aan de middelen waarover de moderne kruidenier nu beschikt.  Na 
dit bezoek aan het museum vervolgden we onze reis. In het plaatsje Zeeland 
gebruikten we een heerlijke lunch.  
Om 14:30  kwamen we in Haps aan. We bezochten het Strohotel “De Aalshof”, 
een unieke accommodatie gebouwd uit pakken stro en leem. Ecologisch, 
duurzaam en milieuvriendelijk. 

We werden ontvangen door de  
vriendelijke gastvrouw van “De 
Aalshof”, die ons vertelde over het 
leven op het Hapse platteland en 
over de kip en het ei. Na de koffie 
kregen we zelfgemaakte advocaat. De 
gastvrouw had vier soorten advocaat, 
waarvan we mochten proeven. 
Proeven en dan zeggen welk lepeltje 
advocaat het lekkerste was, was 
lastig. En natuurlijk kon je die 

heerlijke advocaat in het kleine winkeltje van “De Aalshof” kopen. Een  
plattelandswinkeltje met ei- en streekproducten en allerlei snuisterijen met als 
thema: de kip. 
Voordat we huiswaarts gingen, met of zonder gevulde tas, kregen we nog de tijd 
om de grote tuin te bewonderen en de kippen te bekijken. 
Daarna begonnen we aan onze terugreis. Terugkijkend op een fijne dag met veel 
nostalgische herinneringen. 
 
Een deelnemer  
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DAGTOCHT ELBURG MET  RONDVAART OP WOENSDAG 13 JULI 2016 
 

Om 08:30 vertrekken we vanaf Garage 
Streef om via een ophaalroute een mooie 
rit naar Garderen te maken.  
Bij “Restaurant Zondag” 
gebruiken we tussen ca. 
10:15-11:00 koffie (1x) 
met gebak waarna we, via 
een toeristische route 
over de Veluwe, naar Elburg rijden. 
Van ca. 12:45 tot 14:30 gaan we in Elburg 
met een rondvaartboot een mooie tocht 
maken over het Veluwemeer. Tijdens de 

rondvaart wordt een lunch met kroket geserveerd. 

 
Van ca. 14:45 tot 16:30 is er een vrije pauze in Elburg. 
Van ca. 17:00 tot 18:45 dineren we in “Restaurant Slenkenhorst” in Harderwijk. 
Om ca. 20:00 is de terugkomst in Culemborg. 
De prijs voor deze dag bedraagt € 50,00 per persoon. Dit is inclusief 1x koffie met 
gebak, rondvaart, lunch, diner en buskosten. 
 
Aanmeldingsformulier (zie pagina 6) 
Dit kunt u inleveren vóór 3 juli a.s. bij mw. Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 
4102 VB Culemborg. E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl  
Betaling 
Graag ook vóór 3 juli a.s. op rekening NL58RABO0308617800 t.n.v. SSCC 
Culemborg. 
 
Opstapplaats 
Vul hier de opstapplaats in voor uzelf: 
1.  O    08:30  Garage Streef            
2.  O  08:35  Betsy Perkweg/Roosje Voslaan 
3.  O   08:40  Otto van Reesweg/Vianense Poort   
4.  O  08:45  Lalainglaan/hoek Dreef 
5.  O    08:50 Driestad (bij bushalte)             
6.  O   08:55  Marskramer Chopinplein 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.alapelouse.nl/wp-content/uploads/2013/01/kopje-koffie.jpg&imgrefurl=http://www.alapelouse.nl/?page_id=99&h=196&w=258&tbnid=gfwsSErzMHvWPM:&docid=DfLiXCFOAM_PLM&hl=nl&ei=5jwCV7yxMob9PYO5h5AK&tbm=isch&ved=0ahUKEwi8vKSu3vTLAhWGfg8KHYPcAaIQMwhdKCEwIQ
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WIJ ZOEKEN MENSEN DIE DE KIJKER WILLEN BEZORGEN  
 

We merken dat de belangstelling in Culemborg voor De Kijker groeit. Het blad is 
voor senioren vanaf 65 jaar, maar ook jongeren tonen interesse voor ons blad. 
Wij zoeken personen die bereid zijn om tien keer per jaar, aan het einde van de 
maand, ons blad bij de lezers in de brievenbus te doen. We proberen zoveel 
mogelijk een aantal van 30 á 40 boekjes per bezorger te realiseren, waardoor ze 
binnen een redelijke tijd of tijdens het wandelen bezorgd kunnen worden. Indien 
u daartoe bereid bent, wilt u zich dan bij dhr. A.H. Scholtens aanmelden: 0345-
753039 of per e-mail: a.h.scholtens@tele2.nl  
 
 
EXCURSIE “DE LEK IN DE VERDEDIGING” (ruim 2 uur)  
 

Zondag 29 mei   om 14:00, vertrek vanaf het Spoel 
Zondag 19 juni   om 14:00, vertrek vanaf de Groeneweg  én het Spoel 
Zondag 17 juli    om 14:00, vertrek vanaf het Spoel 
Zondag 21 aug.  om 14:00, vertrek vanaf het Spoel  
‘De Lek in de verdediging’ is een spannende belevenis langs schuilplaatsen en 
door loopgraven. In samenwerking met Staatsbosbeheer organiseert Werk aan 
het Spoel een bijzonder arrangement. Een spannende excursie vanaf Werk aan 
het Spoel, over de Lek met het Liniepontje naar Werk aan de Groeneweg. 
Lopend én varend door het Linielandschap met aandacht voor de uiterwaarden, 
de rivier de Lek en de zichtbare restanten van de Waterlinie en verhalen van de 
geschiedenis van dit gebied. De verschillende loopgraven op Werk aan de 
Groeneweg én de verschillende groepsschuilplaatsen (‘bunkers’ in de 
volksmond) worden natuurlijk bezocht van buiten én binnen. 
KOSTEN: De bijdrage is € 7,- voor volwassen en € 5,- voor kinderen, inclusief 
retour met het Liniepontje en iets te drinken op Werk aan het Spoel. 
Vanwege het maximaal aantal van 24 personen voor de overtocht van het pontje 
is opgave noodzakelijk via:  rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 
DE LOCATIES: Werk aan het Spoel is  aangelegd om de sluis te beschermen die 
het land achter de dijk onder water kon zetten in tijden van oorlogsdreiging. 
Werk aan het Spoel vormde samen met Fort Everdingen, Fort Honswijk en Werk 
aan de Groeneweg de bescherming van de Lek. 
Werk aan de Groeneweg is 100 jaar geleden aangelegd als extra bescherming 
voor Fort Honswijk en bestaat uit loopgraven en tientallen groepsschuilplaatsen. 
Onlangs is deze locatie door Staatsbosbeheer hersteld. Een bijzondere plek met 
naast historische plekken ook natuur, appelbomen en een fijne picknickplek. 
 

mailto:a.h.scholtens@tele2.nl
mailto:rondleidingen@werkaanhetspoel.nl
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80+ REISJES 
 

Deze middagreisjes zijn voor degenen die niet, nauwelijks of moeilijk kunnen 
deelnemen aan de reguliere reizen. Men wordt thuis  opgehaald en ook weer 
thuis gebracht. 

 
De prijs van deze reisjes zijn op het moment van klaarmaken van deze DE KIJKER 
nog niet  bekend. Maar waarschijnlijk zal die tussen de € 8,00 en € 12,00 worden.  
Dit is o.a. afhankelijk van de kosten van koffie met gebak en de entree van de 
musea. In de volgende DE KIJKER van juni leest u hier meer over. 
Er kunnen steeds 11 (of 12)  personen aan een reisje deelnemen:  een busje voor 
7 personen en een busje voor 4 personen + een rolstoelgebruiker. 
 
U kunt zich opgeven bij mw. Riet van Hazendonk, tel. 0345 515001. Bij geen 
gehoor s.v.p. haar voice-mail inspreken. Maar dan wel duidelijk met uw 
telefoonnummer erbij zodat zij u terug kan bellen. 
 
 
 

Tijd Bestemming Wat het inhoudt 

Donderdag 
7 juli 

Appeltern Moeke Mooren 
Prachtig terras aan de Maas 

Dinsdag  
12 juli 

Maarsbergen Kaasboerderij / landwinkel  en 
kaasmuseum De Weistaar 

Woensdag 
 20 juli 

Ommeren Bezoek aan Streekmuseum 
Baron van Brakell 

Donderdag 
28 juli 

Maarsbergen Kaasboerderij / landwinkel  en 
kaasmuseum De Weistaar 

Dinsdag 
2 augustus 

Appeltern Moeke Mooren 
Prachtig terras aan de Maas 

Woensdag  
10 augustus 

Lek- en Lingeroute  

Donderdag  
18 augustus 

Ommeren Bezoek aan Streekmuseum 
Baron van Brakell 

Dinsdag 
23 augustus 

Lek- en Lingeroute  
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UIT HET LEVEN GEGREPEN … 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken. 
 

Van de week zat ik in de wachtkamer van de poli. Komt er een vrouw uit de 
spreekkamer van de specialist. Zij is verdrietig, want zij moet worden 
geopereerd. Niet alleen daarom maar meer nog is ze geschrokken van de vraag 
van de arts: “Wilt u worden gereanimeerd als dit nodig mocht zijn?!?” Zij moet 
hierop een antwoord gaan geven: JA OF NEE. 
Het verbaasde mij enigszins dat zij daar zo erg van ondersteboven was.  
Tegenwoordig wordt namelijk bij elke opname in het ziekenhuis deze vraag 
gesteld. Zeker als je boven de 70 jaar bent. Deze mevrouw kon er nog 14 dagen 
over nadenken, maar wat als je acuut moet worden opgenomen of als je zelf zo 
ziek bent, dat je hier niet meer over kan nadenken en je naasten hierover 
moeten beslissen? Denk er daarom eens over na, praat er met je partner, kin-
deren, naasten of  contactpersoon over: “Wat wil ik als de situatie erom vraagt, 
reanimeren of niet?” Er kan dan een gedegen en in ieder geval een welover-
wogen antwoord worden gegeven. 
 
 
NOGMAALS: UIT HET LEVEN GEGREPEN … 
 

Ga ik ook eens met de trein mee, zijn er problemen in Utrecht! Treinen rijden die 
dag niet meer naar Culemborg. We moeten maar afwachten wanneer we weer 
verder kunnen. Ik dacht:  kom, ik bel mijn neef en vraag of hij me kan ophalen. 
Blijk ik mijn mobiel vergeten te zijn. Vroeger wist ik alle telefoonnummers uit 
mijn hoofd, maar nu niet meer. Gelukkig heeft hij een vaste telefoon thuis. Ik 
vraag aan een meneer of ik even met zijn telefoon mag bellen. Ik bel 1888.  Zij 
zoeken het nummer op en verbinden me rechtstreeks door. Ik geef de goede 
man € 2,00 en ben blij. Terwijl ik dit schrijf herinner ik me een incident met mijn 
mobiele telefoon toen ik in het buitenland op vakantie was. Ik kon toen niet 
meer bellen met mijn mobiel. Ik kon ook niet meer bij de nummers, mijn 
telefoon deed niets meer. Doordat ik niet meer bij mijn nummers kon en ik die 
lange mobiele telefoonnummers niet meer kan onthouden, had een geleende 
telefoon ook geen zin.  Ik heb nu een lijstje gemaakt met alle namen en 
nummers die in mijn mobiel staan. Ik doe dit, samen met mijn pukcode, bij mijn 
reispapieren en neem het mee op vakantie, want je weet maar nooit.  Mobieltje 
gestolen of gevallen, inlogcode verkeerd (!), niet kunnen opladen. Je kan het 
thuisfront niet meer bellen, want je hebt de telefoonnummers niet. Een ramp 
toch!    
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AGENDA  SSCC 
                                                 MEI EN JUNI 
Zo. 1 mei Amazing Stroopwafels , Muziektent, gratis 14:00 – 16:00  
Zo. 1 mei Storytelling, Theater aan de Slag 16:00 – 18:00  
Di. 3 mei Herdenkingsprogramma, Theater aan de 

Slag. Reserveren: tel. 0345 518517) 
19:30 – 23:00 

Wo. 4 mei Rijbewijskeuring 
Herdenkingsconcert door Pieter Aafjes 
RK Barbarakerk 

Zie pag. 6 
18:20 

Do. 5 mei C&O organiseert feestelijke activiteiten 10:00 – 24:00 
Zat. 7 mei 
Zat. 7 mei + 
Zat.21 mei 

Stadswandeling, vertrek vanaf Museum 
Wandelen.  Info: tel. 513840 
Vertrek vanaf “Kulenburg”, De Raaf 2 

11:00 - 12:30 
10:00 

Zo. 8 mei Salon de la Rose (in Fransche School) 12:00 
Za. 14 mei Open dag Brandweer, Politie en Ambulance. 

Op Triosingel 34 
11:00 – 15:00 

Zo. 22 mei De Muziekvrienden van Musica 
In de Plantage. Toegang gratis 
Natuurbelevingsdag: Fete de la nature. 
Werk aan het Spoel 

Muziektent 
14:00 
12:00 – 16:00 
Entree gratis 

Vrij. 27 mei Opening Vrijstadfestival/Barbarafestival 
met Buitenbioscoop op de Markt. 

Vanaf 20:00   

Za. 28 mei Oldtimer + Cultuurfestival. Binnenstad 09:00 – 18:00 
Zo. 29 mei Kraampjes in binnenstad 12:00 – 18:00 
Wo. 1 juni Rijbewijskeuring Zie pag. 6 
Za. 4 juni Schaapscheerdersfeest, kinderboerderij 

Repair Café, Dahliastraat 30 

Stadswandeling,  vertrek vanaf Museum 

12:00 – 17:00 
12:00 – 16:00 
11:00 - 12:30 

Zo. 5 juni Popkoor Never Mind en  
Coverband Maatvol 

Muziektent 
14:00 – 16:00 

Di. 7 juni Met de Museum Plus Bus naar “van Gogh” 09:00 – 16:15 
Zo. 12 juni Judith Jobse en Otherwise 

In de Plantage. Toegang gratis 
Muziektent 
14:00 –  16:00 

Za. 25 juni Midzomernacht festival (entree gratis) 
Terrein Concordia, Westersingel 88 

19:00 –  00:00 

Zo. 26 juni Korendag. Op diverse buitenlocaties 11:00– 17:00 
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                  AGENDA  BEATRIXSTRAAT 20                                                           
                                               MEI EN JUNI 
DATUM ACTIVITEIT  TIJDSTIP 

Vr. 06 mei Sjoel- en spelmiddag, op Het Plein 14:00-16:00 
Vr. 13 mei Live accordeonmuziek op Het Plein 14:00-16:00 
Vr. 20 mei Sjoel- en spelmiddag, op Het Plein 14:00-16:00 
Do. 26 mei Betuwe beweegt (rollatorcircuit) 14:00-16:00 
Do. 26 mei Mannen café. Kosten €2,50/€3,50 19:30-21:00 
Vr. 27 mei Beautyochtend, op Het Plein. Kosten €2,50 10:00-11:30 
Vr. 27 mei Live accordeonmuziek op Het Plein 14:00-16:00 
Za. 28 mei Café Nostalgia. Gezellige muziek op Het Plein 14:00-16:00 
Di. 31 mei Bingo. Kosten €2,50/€3,50 per plankje 19:30-21:00 
Vr. 3 juni Spelmiddag op het Plein: gratis 14:00-16:00 
Do. 9 juni Lunchconcert op het Plein €5,00/ €7,50 11:00-13:30 
Vr. 10 juni Live accordeonmuziek op het plein: gratis 14:00-16:00 

Zat. 11 juni Verkoop Jonker schoenen op het Plein 10:00-12:00 
Wo. 15 juni Optreden “De Woelwaters”op het Plein: gratis 19:30-21:00 
Vr. 17 juni Spelmiddag op het Plein: gratis   14:00-16:00 
Vr. 24 juni Beautyochtend op het Plein 10:00-11:30 
Vr. 24 juni Live accordeonmuziek op het Plein: gratis 14:00-16:00 
Ma. 27 juni Theaterstuk “De kleine Prins”. Op het Plein. 

Gratis door opbrengsten uit de Kerstmarkt. 
14:00-16:00 

Di. 28 juni Bingo op het Plein. €2,50/€3,50 per plankje 19:30-21:00 

ELKE WOENSDAG:  DIS Computerhulp: vrije inloop: 10:00-12:00 
ELKE WOENSDAG:  Schilder/ tekenclub: vrije inloop: 09:30-11:30    
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen. Begeleiding 
is aanwezig. Contactpersoon: mw. Marthie Reverda 
BREI- en HAAKCAFÉ in 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? Kom dan op maandag van 
9:30-12:00 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.  
Info: Gerrie Voorhorst,tel.520164 en/of Ria Spronk, tel. 513292.            
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE  
(contactpersoon: mw. Teuni Verwolf,  tel. 471000) 
 
Maandag  
09:00 –12:00   Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:30 –10:30  Yoga 55+ (docente mw. Marianne Lobberegt) 
09:30 –10:30  Haak- en Brei Café: gratis deelname. Info. mw. Gerrie 

Voorhorst tel. 520164 en/of mw. Ria Spronk tel. 513292 
10:00 – 12:00  DIS: computerhulp voor senioren, open inloop  
18:00 -  23:00  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
19:30 – 21:30  Line-dance. Docent dhr. Ruud van Nunen 
Dinsdag  
09:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:30 – 16:00  Sjoelen 
19:00 – 22:30  Klaverjassen/Jokeren 
19.30 – 22:00  Zangkoor onder begeleiding van mw. Aniecke van Delft 
  Open inloop. Men mag komen meezingen en/of luisteren 
Woensdag  
09:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:30 – 17:00  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
18:00 – 23:00  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
Donderdag  
09:00 – 12.00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:00 – 17:00  Biljarten met biljartclub BonVie 
15:00 – 17:15  Koersbal 
18:00 – 23:00  Biljarten met biljartclub BonVie  
19:15 – 21:30  Koersbal 
Vrijdag  
09:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:00 – 09:45  BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute 
09:00 – 11:00  Haak- en Brei Café, open inloop in restaurant 
10:00 – 12:00  Tekenclub. Eigen materiaal meenemen. 
  (docente mw. Inek Terstappen, begeleiding om de week) 
Zaterdag  
10:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
Zondag  
10:30 – 12:00               Koffie-inloop in De Ontmoeting  
  
Tijdens de koffie-inloop een kopje thee of koffie voor € 0,75 / € 1,0 
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DONATIE: elke organisatie heeft financiële middelen nodig om activiteiten uit te 
kunnen voeren, zo ook het Senioren Collectief Culemborg. Ieder van u krijgt De 
Kijker gratis thuisbezorgd. U kunt dit waarderen met een kleine donatie (b.v. € 
10, 15, 20, hoger altijd welkom uiteraard).  
Met uw donatie draagt u daadwerkelijk bij om de doelstellingen van het 
collectief te realiseren. U kunt het bedrag overmaken naar: 
bankrekening NL58RABO0308617800 t.n.v. Senioren Collectief Culemborg. 
Vermeld daarbij in de omschrijving ‘donatie 2016’ en uw e-mailadres. 

COLOFON  

BESTUUR STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Voorzitter Mw. H. (Hennie) Smidt 
henniesmidt@versatel.nl 

515013 

Secretaris en  
penningmeester 

Dhr. T. A.J. (Theo) Hendriksen 
sscc.secretariaat@gmail.com 

514879 
06 43825337 

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

753039 

Bankrekeningnummer NL58RABO 0308617800  t.n.v. SSCC 
Culemborg 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 

De Kijker:  
Redactie 

Dhr. G.J.M. (Bert) Reintjes 
gjmreintjes@gmail.com 

532866 

De Kijker:  
Distributie 

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

753039 

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

753039 

Commissie  
Dagreizen 

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

06 39142217 

Commissie 
“Klaartjes”-reizen 

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

515001 

Commissie 
Belastingen 

Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden 
dewijngaard@hotmail.com 

513955 
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