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LOUISEfiE DUCHËNE
Nieuwe medewerkster redactie De Kijker

U vermoedt het a1... ik ben Frangaise van geboorte, nu al

68 jaar. ln 1,974 kwamen we met onze 2 dochters in
Culemborg wonen en sinds 1989 ben ik weduwe van mijn
Nederlandse man.
ln 1984 kreeg ik een baan als administratief medewerkster

bij een kleine uitgeverij in Culemborg: Lemma. Na het volgen van diverse
cursussen (Lerarenopleiding MOA-Frans, Uitgevers cursus van Vakopleiding
boekenbranche), heb ik me uiteindelijk gericht op het redigeren.
Nu ik met pensioen ben, heb ik tijd om vrijwilligerswerk te doen, tijd dus om mij
te richten op iets nieuws: het versterken van de redactie van De Kijker.

Nu vraagt u zich af waarom een foto van
een sigarendoosje bij dit stuk geplaatst is.

Dit is een blikje met een eigen verhaal,
waarvan ik niet weet waar het begon,
maar wel waar het eindigde: in mijn
huiskamer.
ln juli jl. was ik in Frankrijk op bezoek bij

mijn zus en zag het blikje liggen. Ze had het gekregen van een neef die het zelf,
tussen de rommel van een oud huis, gevonden had. lk herkende het plaatje van
een sigarenmerk uit Culemborg en omdat het zo bijzonder was, mocht ik het
blikje meenemen, terug naar Culemborg waar het vandaan kwamlJammer dat
dingen níet kunnen praten. Het zou zeer waarschijnlijk een mooi verhaal
geworden zijn. Maar misschien kunnen lezers van De Kijker mij iets meer
vertellen over de geschiedenis van dat blikje en bijdragen aan de kopij van een
volgende editie. Alvast bedankt.

VERfEt
overgenomen von een leus von de KRO-NCRV

leder mens heeft zijn eigen verhaal. Een verhaal dat verteld mag worden.
"Vertel" is het begin van een gesprek, Een eerste stap waarmee je automatisch
tegen de ander zegt: ik luister naar je. Vertel is een klein menselijk gebaar dat
uiteindelijk voor iets groters zorgt: mensen verbinden die allemaal verschillend
zijn. En dat lijkt relevanter dan ooit.
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igVgla nX voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen.\*":*Q, 

fysiotherapie

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 Weerbaarheidstrainer
(weer) sterk en zeker bewegen.

o ln Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie

cursus voor senioren.

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles.

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

Kijk op eene.op mijn website: www.evelanx.nl

KUBUS WONEN
CULEMBORG

De meest uitgebreide collectie meubelen vqn de regio.

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

Schilderiien - Sierhussens - Decorotie

Anthonie von Diemenstroot 34A
4lo4 AE Culemborg

tel: 0345-54981O
www.hubuswonen,nl



PARTYCENTRUM

DE LA]YTAARIY
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.partycentrumdelantaarn.nl

Telefoon
0345-515ó99
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dog
beschikboor.

BELANGENBEHARTIGING SENIOREN

Wij ontvingen van een geïnteresseerde en meedenkende lezer, tevens lid van

een ouderenbond, een brief waarin hij ons attendeert op de grote waarde van

het lidmaatschap van een ouderenbond. De ouderenbonden werken aan

belangenbehartiging voor ouderen op plaatselijk en landelijk niveau en hij vindt

dit zeer waardevol. Hij vraagt zich af of er veel leden van de ANBO hun lid-

maatschap hebben opgezegd als gevolg van de oprichting van Stichting Senioren

Collectief Culemborg (SSCC) en dat zou jammer ziin. Hoe meer leden van

ouderenbonden, hoe groter de invloed op de politiek kan zijn, meent hij. Wij, de

SSCC, denken dat er wel mensen zijn die hun lidmaatschap hebben opgezegd;

mogelijk uit onvrede met de manier van werken van de ANBO of uit be-

sparingsoverweglngen. Of dat er veel zijn weten we niet.

Wij zijn het met de briefschrijver eens, ook wij als SSCC vinden belangbehartiging

voor senioren zowel op plaatselijk als landelijk niveau zeker belangrijk. De ANBO

afdeling Culemborg bestaat niet meer maar wij prijzen ons gelukkig dat we in
ons bestuur twee ledcn hebben vanuit de KBO afdeling Culemborg en de PCOB

afdeling Culemborg.

Voor de lezers, die het belang van het lid zljn van een ouderenbond onder-

schrijven, hieronder de informatie.

Namens het bestuur,
Hennie Smidt, voorzitter

ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Het instaptarief lidmaat-

schap kost 29,95. Na een jaar € 40,00 per jaar. Een tweede gezinslid krijgt kor-

ting. Telefoon 0348 466690. E-mail: info@anbo.nl
KBO: Katholieke Bond voor Ouderen. lndividueel lidmaatschap afdeling

Culemborg e.o. €22,50 per jaar. Telefoon 0345 515436.

E-mail: kbo.culemborg@gmail.com
PCOB: Protesta nt Ch ristelijke Ouderen Bond. I ndivid ueel lidmaatscha p

€ 37 ,50 per jaar.

Contact: dhr. W. Luteijn. E-mail: secr.pcobculemborg@gmail.com

&, ffiure srdffie: Ljhjtfi Kt]t] & ffi
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HOE KOM IK AAN EEN ROLSTOEL VOOR EEN KORTE TIJD?

Om mensen met een (tijdelijke) licha-
melijke beperking de kans te geven om een
dagje te gaan winkelen of naar een pretpark
te gaan, stelt de gemeente rolstoelen gratis
beschikbaar. Bij de uitleenpunten in wijk-
steunpunt BonVie, het Huis van de Buurt,
de Kulenburg en De Doenerij zijn de rol-
stoelen af te halen. ledereen die in Culem-
borg woont en een rolstoel nodig heeft
voor een dag, kan deze lenen. Dat is goed
voor de sociale contacten. lemand met een
lichamelijke beperking kan, met hulp van
iemand anders, op een eenvoudige manier
toch meedoen. Door het delen van rol-
stoelen bespaart de gemeente kosten en
draagt bij aan duurzaamheid.

Spelregels
Het lenen van de rolstoel is gratis. Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij de
uitleenpunten:
- Wijksteunpunt BonVie: telefoon 06 L003 4151,

e-mail: info@ bonvieculemborg, nl
- Huis van de Buurt: telefoon 0345 470 470,

e-mail: klantenservice@stzdb.nl
- Kulenburg: telefoon 0345 479 1,1,1-,

e-mail: klantenservice@stzdb.nl
- De Doenerij: telefoon 0345 778135,

e-mail: doenerij@hotmail.com

U kunt de rolstoel voor een of twee dagen lenen en u brengt hem dan op de
afgesproken tijd terug. De rolstoelen zijn in goede staat. Wie hem beschadigd
terugbrengt betaalt de reparatiekosten. De rolstoelen zijn en blijven eigendom
van de gemeente Culemborg.
Let op: neem uw paspoort of rijbewijs of lD-bewijs mee.

Meerlaan 22
Culemborg

0345 - 515 227
www.elkwelzijn.nl
info@elkwelzijn.nl
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Openingstjden: ma - do 8.00 20.00 I vr 8.00 21.00 za 8.00 20.00 | zo'11.00 - 18.00

SmitS I Koopmansgildeplern 16 | 4105TX Culemborg I T: 0345532525

EEN DAGJE ACHTERHOEK

Mijn eerste trip ols begeleider met SSCC

Veel regen ... en toch een geslaagde en gezellige dag. We vertrokken 8 maart

met 35 mensen in de stromende regen naar Ruurlo in de Achterhoek.

Cactus Anny dronken we koffie. Op een boeiende

manier vertelde Anny over haar uit de hand

gelopen hobby: de cactusteelt en ze droeg een

zelfgemaakt gedicht voor: Koningin van de nacht. ln

de 6000 m2 kas zagen we zeer grote en mooie

cactussen. Daarnaast verzamelden Anny en haar

man Bert veel meer: boeren werktuigen zoals we

die uit onze jeugd kennen, afbeeldingen van

lndianen, poppen, merklappen, er was een schoenmakerswerkplaats en een

spoortraject.
We kregen allemaal een cactusje mee voor thuis.

Vervolgens reden we,-naar het centrum 'sudebeek Wolfershuus' in Zelhem voor

de lunch. Onderweg genoten we van het mooie landschap. lk voelde: ik wil de

streek verder verkennen op de fiets. Dirk, onze chauffeur, vertelde over de

Achterhoek en de mooie kastelen.

De lunch smaakte heel goed en Steffan, de eigenaar, vertelde ons in zijn dialect

een deel van de recente geschiedenis van de omgeving.

Daarna gingen we op weg naar Doesburg en we bezochten het mosterd- en

azijnmuseum. Wij kregen ultleg over en een demonstratie van de fabricage van

mosterd. We hadden enige tijd om in Doesburg rond te kijken. Doesburg is een

heel leuk Hanzestadje aan de lJssel, maar vanwege het weer zochten we een

droge plek en dat was in een restaurant of in een winkel'

Tenslotte reden we over de Veluwe naar Harskamp waar we genoten van een

goed verzorgde stamppot maaltijd en een lekker toetje.
Tijdens de maaltijd hebben we geamuseerd met elkaar gesproken en het bleek

dat we onderling veel Culemborgers kenden.

Half negen reed de bus de garage van Streef binnen, iedereen was weer op de

juiste plek afgezet en ik reed met droog weer op de fiets naar huis.

De volgende dagtocht is op 17 mei2A17 naar de kasteeltuinen in Arcen.
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UIÏ HET LEVEN GEGREPEN ...!
Een rubriek over dogelijkse leuke, maar ook minder leuke zoken

Onlangs ging ik op visite bij hoogbejaarde bekenden, mijn vroegere buren. Zij
vroegen mij of ik even langs de apotheek wilde gaan om hun medicijnen op te
halen. Natuurlijk heb ik dit graag gedaan.
Bij het uitpakken van het doosje was er echter paniek. Het waren de verkeerde
pillen. Dit waren kleine ronde pilletjes, terwijl het langwerpige moesten zijn. Na

bestudering van het oude doosje, kon ik vaststellen dat het toch echt dezelfde
waren, maar dat de vorm anders was. lk begreep de consternatie, want ik
herinnerde me het pillengebruik van mijn overleden moeder. Om 12.00 uur het
kleine pilletje, om 16.00 uur de groene pil, na het eten de grote pil en voor het
slapen gaan de rood met witte capsule. Zo ging het dag in dag uit, het gehele jaar
door. Maar nu zijn de verpakkingen iedere keer anders, het merk is anders en de
vorm van de pillen is ook anders. Hoe verwarrend en zeker als je al op een hoge
leeftijd bent. Gelukkig heeft de farmaceutische industrie er het volgende op
gevonden: de BAXTER! Voor elke dag en elk uur een plastic zakje met daarin de
benodigde medicatie. Ben je wat vergeetachtig dan is er zelfs een
verpakkingsdoos met een signalering dat het tijd is voor het volgende medicijn.
Maar, de zakjes gaan moeilijk open, zeker als je niet veel kracht in je handen
hebt. Een schaar moet er dan aan te pas komen. Het zakje moet je niet
openmaken boven de gootsteen of aanrecht, want dan kan het pilletje weleens
in het afvoerputje verdwijnen. Wel openmaken boven de tafel of bed, want als
er een pilletje op de grond valt dan kan het verdwijnen achter de kast of ergens
waar je er sowieso niet bij kunt. Dan is Leiden in last, want hoe kom je dan aan
een andere pil. je hebt geen reserve. Het zakje van de volgende dag maar open
maken is het enige wat je kunt doen.

Mijn oud-buurman was overigens gerustgesteld en heeft de nieuwe kleine pil-
letjes trouw en op tijd ingenomen.

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 1 :00 tot 14:00 u

) Alle 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. grauwelma ntweewielers.nl

Te|.0345- 531572#fluffiw

ffi
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5amen met u verzorgen wij uw nieuwe outfit.

We staan graag voor u klaar.

Tollenstraat 16 -18 Culemborg
Te|.0345-521383

www.mode-citv.nl
Cratis pdrkeÍen: Jàchthavèn. Pàlumbustenein Betadld íaÍkeren Làngè Meent

íÈy,,*l^-?Íi:-l

Van Driel BV

A. van Diemenstraat 8

4104 AECulemborg

T.0345 - 51 04 25

www.vandriel-schildersbed rijf.n I

i nfo@vand riel-schildersbedrif f.nl

80+ REISJES IN JULI EN AUGUSTUS 2017
Organisotie;55CC in samenwerking met SSV

KERSENBOOMGAARD

Op een dinsdag en een donderdag in de

maand juli gaan we naar kersenboerderij 'De

Molenweg' in Zoelmond. De kersen zijn daar

heerlijk. Er is ook een gezellig klein winkeltje
bij. U kunt dan zelf kersen kopen. De een wil

een half pondje en de ander misschien wel

twee kilo. De koffiestop houden we in restaurant 't Veerhuys'

zit daar heel gezellig met uitzicht op de Lek en de pont'

appeltaart met gele room is er overheerlijk!

HAARZUILENS

Op een donderdagmiddag in juli en op een

donderdagmiddag in augustus rijden we via

een mooie route naar,het aardige en idyllische
plaatsje Haarzuilens. We drinken koffie/thee
in 'Het Wapen van Haarzuylen'.

RHENEN

Op een woensdagmiddag in juli en op een

donderdagmiddag in augustus rijden we naar

Rhenen. Alhoewel redelijk dicht bij huis wordt
het landschap al wat heuvelachtig en bosrijk.

We gebruiken de thee/koffie met gebak in

restaurant'Moeke Rhenen'.

OOSTERWIJK

Oosterwijk is een zeer klein plaatsje even

voorbij Leerdam. Op een dinsdag- en woens-
dagmiddag in augustus gaan we daarheen.

We rijden een stuk langs de Linge en in

hotel/restaurant'de Lingehoeve' gebruiken

we de koffie/ thee met gebak. Bij mooi weer
kunnen we buiten zitten en van de pergola's

met rozen genieten.

te Beusichem. Je

Hun zelfgebakken

fe gte ?rC fri,,rnyii,w eis on s

\11p 
Chrnese bewegingskunst voor iedereenl

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 welkoml

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 MEI 2OI7
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FINANCIËLE STEUN SENIOREN COLLECTIEF: WORDT VRIEND!
U kunt het Senioren Collectief helpen met uw financiële steun. Daarmee draagt
u bij aan de continuering van het informatieblad De Kijker. Tevens levert uw
bijdrage, indien € 20,00 of meer, voordelen op wanneer u gebruik maakt van
Gunther's Family Fit en van de rijvaardigheidskeuringen. Uw bijdrage maakt het
ons mogelijk om nog meer activiteiten aan te bieden. Denk daarbij, als
voorbeeld, aan de geslaagde middag van de 'Historie van de Meubelindustrie' in
Culemborg. U kunt doneren door een bedrag over te maken naar rekening-
nummer NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC te Culemborg met vermelding van
'Vriend'. U kunt ook gebruikmaken van onderstaande machtiging om uw donatie
éenmalig af te laten schrijven van uw bankrekening. Liever nog kruist u uw
jaarlijkse donatie aan waarmee u blijvende steun biedt.

AIs vriend machtigt ondergetekende het Senioren Collectief af te schrijven

Eenmalig: tr Bedrag € af te schrijven van rekeningnummer;

VERSLAG PANNENKOEK ETEN VIANEN OP 25 MAART

Met een groepje van 12 deelnemers en 4 chauffeurs/begeleiders togen we rond

het middaguur via een fantastische toeristische route, bedacht door chauffeur

Nico, via o.a. Leerbroek en Lexmond naar ons lunchadres in Vianen. De

deelnemers waren allen door de chauffeurs met busjes van SSV thuis opge-

haald. Het weer was prachtig en onderweg genoten we van o.a. de ,in bloei

staande prunussen, magnolia's en forsythia's. Bij de Ponthoeve in Vianen

genoten we van het prachtige uitzicht over de Lek richting Vreeswijk en de

Lekbrug bij Vianen. We kregen heerlijke pannenkoeken voorgeschoteld met voor

ieder twee ingrediénten naar keuze. Met elkaar hadden we het gezellig en de

gesprekken gingen over van alles en nog wat. Rond de klok van drie uur werd

iedereen weer thuis afgezet. Complimenten voor het fantastische vrijwilli-
gerswerk van de chauffeurs Henk en Nico, en bijrijder Henk!

PROGRAMMA
MUZIEKTENT DE PLANTAGE

Zondag 30 april:
The Amazing Stroopwafels
The Amazing Stroopwafels bestaat uit Wim

Kerkhof (contrabas, toetsen en zang) Rien

de Bruin (gitaar, accordeon en zang) en Arie

van der Graaf (elektrische gitaar). Er wordt
een tweetalig repertoire gezongen (Engels

en Nederlands).

zondag 21 mei: Mark van Veen en de Ferry Stars

Een optreden van Mark van Veen is naast een muzikale traktatie ook een

belevenis. Bruisend van energie geeft deze entertainer het publiek waar het

recht op heeft. Hij maakt er een feestje van onder meer met prachtige nummers

van André Hazes.

zondag 28 mei: Back on Track
De band bestaat uit 6 personen en speelt veel songs uit de sixties en seventies,

maar ook moderne nummers staan op hun repertoire. De muziek die de band

maakt, is prettig om naar te luisteren. Vriendschap, muzikaliteit en plezier is wat

hen verbindt. Kortom, waar hun muziek klinkt heerst sfeer.

Jaarlijks : E

Voorletters en naam bankrekeninghouder

Straat en huisnummer

E-mailadres

Datum

Postcode Plaats

Handtekening

Plaats

Banlirelatie NL58 RABO 0308 6178 00 incassant lD: NL35ZZZ64893847OOO0

Machtiging inleveren bij:
secretariaat: Lindeboom L3, 4101 WE Culemborg. Desgewenst kunt u ook
gebruik maken van het machtigingsformulier op de website:
www. se n i o re n co I I ecti efcu I e m bo rg. n l/m a chtigi n gsfo rm u I i e r-vrie n d

wuuil!ln§W
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THEMAMIDDAG: VEILIGHEID
Verslag Louisette Duchëne

Stipt 14.00 uur opende Maaike Geertzen (GGD-Gelderland-Zuid) de presentatie,
bijgestaan door Piet Luitjes die benadrukte dat de middag niet door Stichting
Senioren Collectief Culemborg alleen georganiseerd was, maar in samenwerking
met de Culemborgs afdelingen van de KBO en de PCOB.

Allereerst moet ik melden dat de lage opkomst teleurstellend was voor de

organisatoren. lemand stelde dat het jammer was dat op hetzelfde tijdstip een
informatiebijeenkomst van de GGD bij het Wijkcentrum de Salaamander
plaatsvond, in het kader van de cursus 'ln Balans', over valpreventie.

Maaike Geertzen begon de presentatie met tips over de veiligheid in de woning:
zorg voor een goede verlichting in huis, eenvoudige bedienbare sloten, het
aanbrengen van een tweede trapleuning, geen losse kleden op de grond

bijvoorbeeld in de slaapkamer en geen drempels met hoogteverschillen. Voor de

badkamer, zorgen voor een irangepaste douchecabine. De brochure 'Zorg dal u

thuis niet valt'was voor iedereen beschikbaar. Daarnaast werd benadrukt dat
het belangrijk is om fit te blijven en zo gezond mogelijk te eten, voldoende te
bewegen en te zorgen voor voldoende water te drinken, een levendig sociaal

netwerk op te bouwen en vooral: goed voor jezelf te zorgen.

De tweede spreker was Gerard van den Akker, wijkagent voor Culemborg West.
Voor de politie bestaat Culemborg uit West en Oost, elk met eigen wijkagenten.
De wijkagent is aanspreekpunt voor de bewoners, winkeliers, bedrijven, scholen,
buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties. Verteld werd over veilig
wonen. 80 tot 90%o van de inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Een inbreker
dringt je woning binnen in minder dan 30 seconden. Daarom is het belangrijk te
zorgen voor goede hang- en sluitwerk, deurknip of deurspion. Rond de woning is

goed'zicht belangrijk: snoei te hoge hagen en zorg voor goede verlichting. Bij

afwezigheid, wek de indruk dat iemand thuis ís, waarschuw je buren dat je weg
bent en zorg voor een 'meterkastkaart bij calamiteiten', een briefje met de
gegevens die belangrijk zijn voor de politie (of brandweer) bij calamiteiten.

Denk ook aan goed hang- en sluitwerk bij je schuurtje (je dure E-bike is zo weg!).
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Gerard van den Akker ging ook in op hoe te handelen in geval van fraude, zowel
bij babbeltrucs en oplichters aan de deur als bij pinfraude.
Een paar tips:
- bij babbeltrucs aan de deur: nooit zomaar de deur opendoen, onbekenden

nooit binnen laten, vraag altijd om een legitimatiebewijs, nooit aan de deur
pinnen, ook oppassen met collectanten, kijk uit voor zielige verhalen.

- Bij pinfraude: nooit je pincode afgeven, goed afgeschermd pinnen. ,

Ook aan de orde kwam de veiligheid op straat. Loop in goed verlichte straten, let
op dat je sieraden niet opvallen (goud is in voor dieven!). En niet onbelangrijk bij
overval: laat gaan, denk aan RAAK: Rustig blijven, Accepteer de situatie, Afgeven
wat er gevraagd wordt, Kijk goed: probeer zoveel mogelijk over de daders te
onthouden.
Als er een WhatsApp groep in je buurt is, zo snel mogelijk waarschuwen. Wilje
lid van zo'n groep zijn, dan kun je je via WABP.nl aanmelden of bij de gemeente
informeren.

Ter illustratie werdqn verschillende films vertoond. ledereen kan 'zijn/haar'
wijkagent speken via het telefoonnummer van de politie: 0900-8844.

Als laatste gaf Jet Vroege, namens de brandweer Gelderland-Zuid, een 'inter-
actieve' presentatie over brandveiligheid waarbij het publiek werd gevraagd mee
te praten.
Het is een feit dat het aantal doden door brand onder senioren toeneemt,
waarschijnlijk omdat men langer in eigen woning blijft wonen. Daarom is goede

voorlichting een belangrijke aandachtspunt voor de brandweer.
Belangrijk is dat er thuis rookmelders geïnstalleerd zijn, maar ook kool-
monoxidemelders. Jet Vroege gaf adviezen over het voorkomen van brand en
wat te doen bij brand. Ze gaf aan dat rook zich razendsnel verspreidt en dat het
gesloten houden van deuren binnenshuis 's nachts de rookverspreiding
belemmert. Als er brand uitbreekt, l-l-2 bellen en aan de lijn blijven totdat de
persoon met wie u spreekt u aangeeft dat u kunt ophangen.

Aan het eind van de presentatie, kon je kennismaken met het voor-
lichtingsvoertuig 'Red Alert' waarbij je een quiz kon spelen en waar ook
overblijfselen van brand te zien waren. De drie aanwezige brandweermannen
gaven graag antwoord op je vragen.



RIJBEWIJSKEURING 75+, informotie: Ton Scholtens, telefoon 0345 753039

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de woensdagen 03 en 17 mei, 07 en21juni,05
en l-9 juli, 02 en l-6 augustus en 06 en 20 september 2017.

LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 1-0 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 071--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 betalen oon de orts')
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een

gezondheidsverklaringformulier 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.

SCHITDERVAKANTIE MET YOGA
Vanwege het succes van vorig jaar staan er ook in ZAfl weer twee midweken

Schildervakantie met Yoga op het programma in samenwerking met Zippora

Polal<. De midweken worden gehouden in het prachtige Drenthe en verzorgd

door beeldend kunstenaar en docente lnge Meuleman en yogadocente Zippora

Polak. lnge Meuleman is onder andere docente bij de Volksuniversiteit.

Week L: t2tlm 16 juni
'schilderen à la ...': L0:30-1-6:00

Yogales: 20:00-21":15

Week 2z t4tlm 18 augustus
'Schilderen met verdieping': 10:30-1-6:00

Yogales:20:00-21:15

Contact: lnge Meuleman 06 4O3265t9 enloÍ Zippora Polak 06 t5L42573
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o ARBEID FLORALIA

o BELTANE FRESIA

o BLOEIMAAND GRAAN

o BOGERD GROEI

o CLEMATIS HERDENKING

o DASLOOK KOEKOEK

o DOORN LELIE

MAIA SALVIA

MALVA SIVAN

MEIBOOM STAMROOS

MOEDERDAG STIER

PETUNIA TWEELINGEN

RATEL

RIDDERSPOOR

Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden
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
gezegde.

Oplossing aprilnummer: APRIL DOET WAT HIJ WIL!

kunnen van línks
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EEN VOORDELTG KOPJE KOFFIE, LUNCH OF MAALTIJD IN CULEMBORG

HUIS VAN DE BUURT Locatie Beatrix, Beatrixstraat 20. Tel. 0345 470470

Koffie-inloop: dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en in het weekend van

14.00 tot 16.00 uur. 's Avonds alleen bij activiteiten. Aanmelden is niet

nodig.
Lunch (kleine kaart): maandag t/m vrijdag van l-2.00 tot 1"3.30 uur.

Maaltijd: telefonisch te bestellen (vraag naar'Maaltijdservice')
HUISKAMER GANDHI, Gandhi 205, 4tO2 HK

Koffieinloop: elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur'

TROELSTRAHOF, Troelstrahof 5. Tel. 0345 470470

Koffie-inloop: dagelijks van 9.30 tot 21.00 uur.

Lunch: dagelijks om 12.00 uur (aanmelden een dag van tevoren op tel.

06-1.3752293). Kosten € 3,60 inclusief 1- drankje.
Maattijd: dagelijks om 1"7.30 uur (aanmelden een dag van tevoren via tel.

06- 13752293). Kosten €7,50 exclusief eventuele drankjes'

HUIS VAN DE BUURT KULENBURG, Achter de Raaf 2. Tel. 0345 479LlL
Koffie-inloop: dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur.

Lunch/ maaltijd: van 12.00 tot 13.00 uur en van 17'00 tot 18.00 uur.

Kosten €7,50. Aanmelden is niet nodig.

KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, Gershwinhof 1. Te|.0345 639050

Lunch: op woensdag en vrijdag van 12.1-5 tot 13.00 uur. Aanmelden

dagelijks vóór 11.00 uur. Hierbij vragen of de receptie een mail stuurt
naar de keuken. Kosten € 3:50.

INLOOPHUIS CULEMBORG, Parklaan 195. Tel. 0345 513350

Koffie-inloop: op zondag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden is niet nodig.

Maaltijd: elke l-" en 3" vrijdag van de maand. Aanmelden en meer

informatie tijdens de openingstijden en/of via tel. 06-12933135.

KOFFJE-!NLOOP BARTJE, Meerlaan 25. Tel. 0345 517680

Koffie-inloop: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op

zaterdag van l-0.00 tot l-3.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

BON VlE, Admiraalvlinderlaan 2. Te!.0345 471000

Koffie-inloop: dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.

DE TREFFER, Otto van Reesweg 48. Tel. 0345 5t5227
Koffie-inloop: op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is niet

nodig.
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body fashion

Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
wwwelands.nl

Sra.osuuRwERKMAKERU

o Reparatie van Hokkèí en horlo§es.

o ' Horlogebanden van Morellato

o Horloges van: Bruno Söhnle, |unghans,

Mondaine en Pellikaan Timing'.,,',

Een nieuwe batterii voor uw horloge - altijd - voor slechts € 5,-

W
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ET KLOKJE TT{UIS TIKTZoals n

Het adres voor uwr

o Moderne en antieftg klokken.

o Horloges':1i..''.il::'

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



Kusaliteit, seruice
én deskundigheid.
Gedip[omeerde opticiens,

contacttensspeciatisten en

optometristen

',mOTkX
britlen, contact[enzen en optometrre

Varkensmarkt 15,4101 CK C!temborg, (03151 52 00 00

Prijssestraai 1 4101 Cl./ Cutemborg, (03451 51 73 78

Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, 103471 37 35 00

ww merkxbrilten nt

Altijd vers, altijd lekker
Wist u dat wii:

E ke dag vets brood en btoodles bakken
- E ke dag rw unci kunnen verzotgen
- Elke dag krnnen bezotgen
- EI <e dag vetse v aajen of gebak <unnen verzotgen

Een uitgebrerd assortiment hartige sracks hebben
Voor u elke dag verse koÍÍie met iets lekkers voor klnnen vetzotgen

- Onze winke e ke dag schoon en Írls is
- U e ke dag met een glim aci bedienen

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

TOEN ...

De was hing er te drogen en de worst aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
'n grote zinken teil, dat was ons bad, er waren wel ergere
dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, ik zie hem
zweten.
De armen vol groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
Lag er vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder,

nog

en NU...

De keuken van onze kinderen staat vol met
appa raten.
Het nieuwste van hef nieuwste, maar je kunt er niet
mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten,
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met.....wie dat toch verzon?
'n Twee-minuten-maaltijd, zo uit de magnetron.
De afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee.

en zingen hoeft ook al niet meer: ze draaien een cd.

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur,
wie nou niet tevreden is, die is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
'n Kostbaarheid in't leven: gezelligheid en sfeer.

RABOBANK: WELK PROJECT LAAT U BLOEIEN?
Leden van de Rabobank Westbetuwe ontvingen een mailtje met de melding dat
tot 30 april een stem uitgebracht kon worden voor de verdeling van het fonds
"Een aandeel in de Betuwe".
Hen werd een keuze voorgelegd van de aangemelde projecten. Het senioren
collectief heeft zich hier ook voor aangemeld. Met dit fonds vloeit jaarlijks een
gedeelte van de winst van RABO terug naar de lokale gemeenschap.
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SENIOREN COLLECTIEF PRESENTEERT

Donderdag l-1 mei om 20.00 uur is er

een show in de Gelderlandfabriek.
Senioren Collectief is verheugd deze

show, bij voldoende belangstelling,
's middags om 14.00 uur aan 65

plussers te mogen aanbieden voor €
7,50

Aanmelden kan tot 8 mei:
- per telefoon: Hennie Smidt 0345 515013.

- via de website: www.seniorencollectiefculemborg.nl
- permail:sscc.secretariaat@gmail.com

Mocht er onvoldoende belangstelling zijn, dan worden degenen die zich hebben

aangemeld hiervan op de hoogte gebracht.

ZATERDAG MARKT IN CULEMBORG

De Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) wil begin mei starten met deze

markt op de Varkensmarkt, die een combinatie moet bieden van biologische,

fairtrade- en streekproducten. Doel is meer publiek naar het centrum van

Culemborg te trekken en Culemborg steviger neer te zetten als Fairtrade-

gemeente. Culemborg is een duurzame gemeente, maar dat is niet zo zichtbaar.

Onze ecowijk Lanxmeer trekt busladingen vol Japanners, maar we willen dat de

Inwoners van Culemborg dit zelf ook zien.

lnmiddels is er contact gelegd met diverse aanbieders van biologische en

streekproducten zoals natuurbakker 'Brood Leeft', natuurwinkel 'Naturijn' en

zorgboerderij'Thedingsweert' uit Tiel.

ln totaal is er plek voor ongeveer vijftien aanbieders.'We hebben diverse

artikelen', zegt Van Sante. 'Brood, gedroogd fruit, noten, zuivel, cadeau-pakket-

ten. Maar we willen ook een platform bieden aan charitatieve instellingen,

cadeauwlnkels, LETS Ruil Culemborg.'
Waar de dinsdagmarkt wordt georganiseerd vanuit de gemeente en met een

marktmeester van de gemeente, is de zaterdagmarkt helemaal in handen van de

VOC. Van Sante wordt hier de marktmeester.
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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
on naar ziekenhutzen in de omgeving.
[)e bussen worden ook gebruikt voor ritten voor

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen een lage
prijs nieuwe en gebruikte spullen te koop.
Altijd in goede staat!
lrlke maand worden bij 'BartApart' onder een
spcciaal thema bij zondere artikelen aangeboden
( zic website'Nieuwsberichten').

aan de Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorneÍ ingericht.
Mensen kunnen er elkaar ontmoeten. Iedereen mag een kopje kofÍïe
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 zetteÍ
zich met hart en ziel rn voor het welzijn van ouderen en mensen met een

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

&
in onze koffiecorner.

'Íroede doelen'. zoals Rode Kruis enZonnebloem.
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ACTIVITEIT

l

30 apr. 'Amazing Stoopwafels', zÍe pag.09

, 

RUbewilskeurine, z! e nao. 12

tStadswandeling, Start vanaf Elisabeth Weeshuis

lGratis rondleiding in't oude stadhuis

:Jazzin 'De Blusser'in Beusichem

03 mei

06 mei

06 mei

07 mei

110:00
I

i...........................

lrr'oo
]

I

114:00
I

115:30-17:30

1

i19:30-21:30

I

i14.00 uur

07108 mei

11meí

'LekArt' Jong talent van de Fontíjn Hogeschool

,te 
Tilburs 

in 
de Gelderlandfabriek

'Magic 
show met een lach, zie pagino 16

L3 mei

l-3 mei

21mei

17 mei

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

]Renafr 
café, Dahliastraat 30

,Troost 
aan de Lek, Locatle, Meerlaan D

,Dagreis Kasteeltuinen Arcen
,Zie pag. O9 von DE KIJKER 20L7-03 van april

;10:00-1-6:00
i-**---------
114:00-L6:00
)................ . .. . .

l
1

I

i

i10:00

]ro,oo

l-7mei :Rijbewijskeuring,zÍepag. 12

21mei Mark van Veen en Ferry Stars, zie pag. O9

27 mei rWandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345-513840) :10:00

l

27 mei lOld Timersdag /Lenterít in binnenstad

l

r09:00-12:00
,15:30-18:00

28 mei lBack on Track, zie pog. 09 tL4:O0

DIS (Digitale lnloop Senioren) computerhulp: Op de woensdagmiddagen
14:30-16:30 in de bibliotheek, Herenstraat 2. Vrije inloop.



AGENDA IEAÏRIXSTRAAÏ 20

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP

MEI2OI.7

Do l-1mei Muziekvrienden Musica 19:00-21:00

Za. 13 mei Optreden Ku nsteducatie Cu lem borg 14:30-16:00

Za. 18 mei Optreden Peter Dons 14:00-16:00

Do. 25 mei Poffertjesm iddag. Kosten € 1,,75 14:00-16:00

Di. 30 mei Bingo.€2,50/€3,50 19:30-21:00

EIke maandag:
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 09:30-12:00

lnfo: Gerrie Voorhorst, tel. 0345 520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345 513292

Elke woensdag:
DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00

Elke woensdag:
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30. Geen kosten: zelf schilder-,

teken- of knutselspu I len meebrengen. Contactpersoon : Marthie Reverda

Elke woensdag:
klassiek uurtje 'Beethoven' Vrije inloop 10:30-11-:30

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

Gewijzigde aanvangstijden en toegevoegde activiteiten zijn elke maand te vinden

in de maandflyer.

ALZHEIMER CAFÉ

Trefpunt voor mensen met dementie, hun familie, kennissen en belangstellen-

den. ln de open Hof, Beethovenlaan 2, iedere 3u donderdagavond van de

maand vanaf 19.00 uur. Voor informatie: telefoon OSOO 7733444

Op 18 mei:'M|monkeert niks'.

PARKINSON CAFÉ TIEL. RIVIERENLAND

Een laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van

Parkinson of een parkinsonisme, hun partners, familieleden en mantelzorgers

om deskundige informatie te ontvangen, ervaringen uit te wisselen en contacten

te leggen met lotgenoten. Telefoon: 0345 571351 / 06 24378m07

Locatie: wijkcentrum Westroyen, Predikbroederweg 14, 4003 AL Tiel
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Brènkman I Varkensmarkt lO I Culemborg
I 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl
opèningstiiden di t/m vr 9:OO - 1B:OO

vr koopavond 19:OO 2'l:OO I zag:OO - 17:OO
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poscolwegS Culemborg 0345-51 3738

KARAKTERUITVAART §

\
leannelies Lof Peter Bos

Uitvaartverzorging en -ontwerp

Telefoon (06)30018484

Ans Wieman www.karakteruitvaart.nl
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Morkt 40 - 410l BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 5'ló9ó3

Hollondse en buitenlondse koos

Noten en Zuidvruchten
Solodes en Pote .s

Wiin en Relotiegeschenken

WM'MM,**'WN

10% KORTING
oo veftoon deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE

contoctpersoon: mw. Teuni Verwolf, tel. 0345 477000
Maandag
09:30 -10:30
18:00 -23:00
19:30 -21-:30

Dinsdag
1"3:30 -16:00
19.3O -22:00

Woensdag
10:00 -11-:00
13:30 -L7:00

Donderdag
13:00 -1-7:00
13:30 -16:00
1B;00 -23:00
19:15 -21:30

Vrijdag
09.30 -L1,.30
09:00 -09:45
10;00 -12:00

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING

Maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00

Yoga 55+ Docente Marianne Lobberegt
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting
Line-dance. Docente Carin Pieters

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

Zumba
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Biljarten met biljartclub BonVie

Scrabble
-Biljarten 

met biljartclub BonVie

Koersbal

Breiclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen.

Docente lnek Terstappen. Begeleiding om de week

van L0:00-12:00
van L0:30-l-2:00

Zaterdag
Zondag
Tijdens de koffie-inloop een kopje thee / koffie voor € O,75 I € 1,00

ETEN MET DE BUURT
gezamenlijke moaltijd
Tijd: donderdag en vrijdag 18 en 19 mei om 17.00 uur
Locatie: De Ontmoeting
Kosten: € 10,00 p.p.

Reserveren: telefoon 0345 471000
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COLOFON

Secretariaat:
post:

e-mail:
K.v.K.:

bank:
web:

Voorzitter

Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Redactie De Kijker

Distrlbutie De Kijker

Rijbewijskeu ring

Dagreizen

"Klaa rtjes"-reizen

Belasti hgi nvulservice

§TICHÏING $ENIORËN COLLECTIËF CULEMBORG

Lindelaan 13,41OI WE Culemborg

sscc.secretariaat@gmai l.com

64893847
NLsSRABO 0308 6178 00

www.seniorencol lectiefculem borg.nl

BESTUUR

Mw. H. (Hennie)Smldt
henniesmidt@versatel. n I

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen

sscc.secretariaat@gmai l.com

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

Dhr. J. (Hans) Dirkse

dirksonidus@ziggo.nl 03456

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

CONïACTPER§ON EN ACTIVITEITEN

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

mfcvhazendon k@ziggo. n I

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
virginievermeulen@hotmail.com

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

mfcvhazendon k@ ziggo. nl

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

0345 s15013

034s 5L4879

0345 753039
06 49715550

0345 518935

0345 s20664

034s 51500L

034s 753039

0345 7s3039

06 391,42217

034s 515001

0345 513955

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: NL5SRABO 0308617800 t.n.v. SSCC
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LAVE woninginrichting
IIffiIffi,,ffiII

Color Aour lik
Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleu m-pvc

Gordijnen-vltrage-in between

Rolgordijn-ja louzie-la mel-pl isse-duette

Zonnescherm-screen-rol I uik

lnsectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14

4101 BE Culemborg
Tel 0345-510041

www.lave'rvoÍlelr.Irl

VoorToyota gaat u naar

Helmond

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,

0345-514999
www.autohelmond.nl

Fl 'ffiXfgPPm*mm§
. 
r'111i;:) 

onderhoud
d&;:::::. i Ve1.kOOp
Samen Iossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.

U kunt aitijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,

dan komen w'1j naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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



MEU BELHANDEL,,% rodgogil,"
ROLWEG 21 CULEMBORG Tel. 0345 - 517400

Deelbaar bedset Meran

180x200

incl. 2 nachtkastjes

Ook als ledikant en 1 persoonbed

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Opstelllng: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - HooÍdbord met bies

van€20-15,- NU € Í650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 12e0,- NU € 1050,'
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ï
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6000M2

WOONIDEEËN
IN TIFESTYLE

EIGENÏIJDS MODERN
EN INDUSÏRIEET

ROOTSTE KEUS DE
Geopend: maandag 13.30 - 17.30 dinsdag Vm donderdag: 10.00 - 17.30

LAAGSTE PRIJS
vrijdag 10.00 - 21 .00 zaterdag '10.00 - 17.00 uur

U vindÍ ons ook op VVWW.BRADAAL.NL


