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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, 
verzoeken wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere 
redenen, te melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: 
sscc.secretariaat @gmail.com   
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SAMEN STERK 
 

Een actieve seniorenvereniging. Dat is wat iedere 
burgemeester zich wenst en zeker déze 
burgemeester. Onder de naam Stichting 
Senioren Collectief Culemborg zet de voormalige 
ANBO-afdeling Culemborg zich sinds 1 januari 
2016 in voor alle senioren van 65 jaar en ouder in 
Culemborg. En daar ben ik blij mee. Net als veel 
andere gemeentes, ‘verzilvert’ ook Culemborg. 
Onze bevolkingssamenstelling ziet er over 10 jaar 
anders uit. Dan wonen er in Culemborg 
waarschijnlijk meer ouderen dan jongeren. 
Onder die ouderen bevinden zich gelukkig veel 
fitte senioren die bereid zijn zich in te zetten om 
samen met anderen mooie activiteiten te 
organiseren. 
 

De Stichting Senioren Collectief Culemborg is zo'n club die actief is en midden in 
het leven staat. Zo'n 80 vrijwilligers zetten zich in voor de belangen van alle 
senioren in de gemeente Culemborg, met name op het gebied van Inkomen, 
Gezondheid, Wonen, Mobiliteit en Participatie. Door het organiseren van een 
breed scala aan activiteiten, variërend van interessante dagtochten, leerzame 
cursussen, gezellige bingosessies of biljart, informatieve bijeenkomsten etc. 
spreken zij een grote groep ouderen aan. Daarmee bereiken zij gelukkig ook de 
niet meer zo kwieke of de eenzame oudere.  
 
Ik hoop dat de Stichting Senioren Collectief Culemborg de ervaring die zij in het 
verleden heeft opgedaan als ANBO afdeling Culemborg de komende jaren ten 
volle kan inzetten, samen met ElkWelzijn en Stichting Samen Verder, voor al 
onze Culemborgse 65-plussers!  
 
 
Burgemeester Roland van Schelven 
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BESTE LEZER, GEFELICITEERD!  
 

U bent de eerste lezer van deze “DE KIJKER”, 
bron van Informatie voor Senioren in Culemborg, bulletin van de Stichting 
Senioren Collectief Culemborg (SSCC), een uitgave bestemd voor alle senioren in 
Culemborg. De Stichting is op 23 december 2015 officieel  opgericht. Dus nieuw 
in Culemborg. Een uittreksel van de statuten, zoals die bij de notaris  zijn 
verleden,  treft U aan op pagina 4. 
 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt: “Waarom een nieuwe Stichting 
en wat is dan het doel ervan?”  Wij zullen het u vertellen: door het wegvallen 
van de lokale afdeling van de ANBO is het initiatief ontstaan om in Culemborg 
een Stichting op te richten met als doel iets te betekenen voor de senioren van 
Culemborg. Met dit Senioren Collectief Culemborg willen wij:   

 een brug  slaan voor alle senioren en organisaties in Culemborg die het 
seniorenbelang/-beleid hoog in het vaandel hebben staan, 

 het aanspreekpunt zijn voor instanties als het om de senioren in Culemborg 
gaat, 

 activiteiten voor senioren organiseren (bv. dag/middagreisjes) 

 doelgerichte informatie geven via “De Kijker” en via sociale media. 
Een belangrijke vraag:  om welke leeftijdsgroep gaat het? Wanneer ben je 
senior?  Na lang dubben hierover is gekozen voor de doelgroep van 65+. 
 

De Stichting is geboren. De luier en het rompertje zijn aangetrokken, maar nu 
komt het. De Stichting zal gevoed en gestuurd moeten worden en met vallen en 
opstaan groot moeten worden. Wij zijn ons hiervan terdege bewust. We staan 
pas aan het begin. Veel moet er nog geregeld worden, maar we gaan er voor. 
We weten ons gesteund door Elk Welzijn, Stichting Samen Verder en de 
Gemeente Culemborg en dat geeft vertrouwen. Op 27 januari 2016 heeft bij Elk 
Welzijn de officiële doop van de Stichting Senioren Collectief Culemborg 
plaatsgevonden.  Een verslag hiervan  leest u in de volgende “De Kijker”. Wij 
willen deze introductie van de Stichting Senioren Collectief Culemborg afsluiten 
met het motto:  “In het heden ligt het verleden en in het nu wat komen gaat”. 
 

De bestuurders van Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC): 
Hennie Smidt, voorzitter, 
Theo Hendriksen, secretaris/penningmeester  
Ton Scholtens, bestuurslid 
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UITTREKSEL OPRICHTING STICHTING  (www.seniorencollectiefculemborg.nl) 
 

(Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) 
 

Heden, drie en twintig december tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, 
Meester Frederik Ton, notaris te Culemborg:  
mevrouw Hendrika Smidt, de heer Theodorus Hendriksen en de heer Anton 
Scholtens samen te noemen “oprichter” 
De verschenen personen verklaarden dat: 
Het eerste bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders. De oprichters voor de eerste 
maal tot bestuurder worden benoemd in de functie van respectievelijk 
voorzitter, secretaris/penningmeester en bestuurder. 
 
 

STATUTEN 
 

ARTIKEL 1 – NAAM EN ZETEL 
1. De naam van de stichting is: Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) 
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Culemborg. 
 

ARTIKEL 2 – DOEL: 
1. De stichting heeft ten doel:  het behartigen van belangen van senioren 

(boven de vijf en zestig jaar (65) in Culemborg, het aanbieden van 
activiteiten met als achterliggend doel het bestrijden van eenzaamheid, het 
bevorderen van zelfredzaamheid en sociale cohesie tussen senioren en hun 
organisaties onderling en het verrichten van al wat hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

 het geven van doelgerichte informatie door middel van het uitgeven van 
een blad  en publicaties op sociale media, 

 het organiseren van thema middagen in een coöperatieve samenwerking 
met organisaties die seniorenbeleid/-behartiging of ouderen 
ondersteuning in hun doelstelling hebben staan, 

 het organiseren van sociale activiteiten voor senioren boven de leeftijd 
van 65 jaar, 

 het onderhouden van contacten met gemeente, zorginstanties en 
organisaties die seniorenbelang of ondersteuning in hun doelstelling 
hebben staan. 

 

http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/
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DE KIJKER 
 

 Een nieuwe uitgave, een nieuw gezicht.  
 Een nieuwe doelgroep: ALLE SENIOREN IN CULEMBORG.  
 10 keer per jaar gratis bij u thuisbezorgd.  
 Gratis? Ja u leest het goed!  

 
Wij zijn er trots op dat vele ondernemingen in Culemborg vertrouwen in ons 
hebben en een advertentie hebben geplaatst. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk 
voor. Wij raden u dan ook aan de advertenties goed te bekijken en hen als 
leverancier/dienstverlener toe te voegen aan uw favoriete adressen.  Door deze 
advertentie-inkomsten kunnen wij “De Kijker” bij alle geïnteresseerde senioren 
in Culemborg -  geheel kosteloos - laten bezorgen. Veel dank gaat vooral uit naar 
Bert Reintjes en Ton Scholtens die veel tijd en energie in de acquisitie hebben 
gestoken. Zodoende zijn alle benodigde advertenties binnengehaald, waardoor 
“De Kijker” kostendekkend is geworden. We willen  ook dhr. Ton Gommans van 
RTG, niet vergeten te bedanken voor diens meedenken. Tevens de directeur van 
Elk Welzijn en het bestuur van Stichting Samen Verder, die ons hebben gesteund 
bij het maken van onze plannen en het realiseren van onze ideeën. Ook dank aan 
alle medewerkers van de Kijker: Riet van Hazendonk en Bert Reintjes, Gerda 
Keizer, Theo van Dam, Marja Heij en alle vrijwilligers die “De Kijker” 
rondbrengen. Allen heel hartelijk dank voor de medewerking en inzet, zodat de 
“De Kijker” als Bron van Informatie in 2016 kan uitkomen voor eenieder die haar 
wil lezen.   
 
U staat op onze bezorglijst, maar kent u een goede buur, familielid of vriend die 
65+ plus en geïnteresseerd is, geef ons dit dan door. Ook zij of hij krijgt dan “De 
Kijker” 10 keer per jaar gratis thuisbezorgd.  
 
Nieuwe lezers kunnen zich -  bij voorkeur via e-mail - aanmelden bij:  
DeKijker@seniorencollectiefculemborg.nl    
Vermeld daarbij s.v.p. uw voorletters, achternaam, straatnaam met huisnummer 
en postcode. 
Indien u niet over e-mail beschikt kunt u bezorging van De Kijker aanvragen bij 
dhr.Ton Scholtens, telefoon:  0345-753039.  
 
Het bestuur 
 
 

mailto:DeKijker@seniorencollectiefculemborg.nl
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GENEESMIDDELEN EN OUDER WORDEN 
Geen  mens blijft heel zijn leven hetzelfde. Weet u nog hoeveel u kon eten toen 
u een tiener was? En als u dat vergelijkt met nu? Het jeugdige postuur is anders 
dan dat op oudere leeftijd: denk maar aan de spiermassa - bij tieners vaak veel 
meer dan bij ouderen -, maar ook inwendig verandert het geleidelijk heel wat bij 
het op leeftijd komen. De organen werken niet meer op volle kracht, dat geldt 
bijvoorbeeld voor de nieren en de lever. Ook het gewicht van de meeste mensen 
neemt geleidelijk af bij het ouder worden. Dat geldt zeker voor diegenen die een 
hoge ouderdom mogen bereiken. Al deze, meestal heel geleidelijk verlopende, 
veranderingen hebben een aantal gevolgen als u geneesmiddelen gebruikt. Het 
is daarom belangrijk dat er geregeld wordt gekeken of de dosering van uw 
geneesmiddelen nog wel klopt. Dat kan gebeuren aan de hand van getallen die 
het laboratorium meet: de functie van uw nieren en lever, of die uw 
zorgverlener meet: bloeddruk en hartslag bijvoorbeeld. Daarnaast is het van 
belang dat bijwerkingen in een vroeg stadium worden onderkend. Soms echter 
gebeurt een dosisverlaging uit voorzorg, omdat we weten dat bepaalde 
middelen bij het ouder worden risicovoller worden. Tenslotte kan het zo zijn dat 
geneesmiddelen die u al lang gebruikt, bij het ouder worden niet meer nodig 
zijn, omdat de aandoening is uitgedoofd, of voor uw leeftijd andere waarden 
worden gehanteerd. In de laatste jaren is duidelijk geworden dat 80-plussers 
hogere bloeddruk waarden mogen (moeten) hebben dan mensen van 60 jaar. Zo 
kunnen geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk bij het ouder worden in veel 
gevallen worden verminderd of zelfs na enige tijd geheel worden gestaakt 
zonder nadelige gevolgen. Integendeel, soms is stoppen de enige manier om 
nadelige effecten te voorkomen. Tot slot een advies: verander niets aan een 
dosering of het gebruik van het geneesmiddel op eigen houtje, maar overleg 
altijd met uw arts. 
Wat biedt APOTHEEK CULEMBORG nog meer? 

 Wij houden uw medicatie zelf bij, waardoor u zelf niet meer bij de huisarts 
hoeft te bestellen.  

 Wij bezorgen gratis uw medicatie, zelfzorg en hulpmiddelen bij u op  het 
moment dat het u uitkomt. Zelfs als u op vakantie bent in Nederland 
bezorgen we op uw vakantieadres uw medicatie.  

 Heeft  u  behoefte  aan een gesprek met uw apotheker of uw assistente?  Wij 
komen naar u toe als u dat beter uitkomt.  

 Wij voeren voor u een gratis medicijncheck uit om te kijken of uw medicatie 
optimaal is. 
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WEES WELKOM IN HET ELISABETH WEESHUIS MUSEUM IN CULEMBORG 
Een leuk en leerzaam uitje voor jong en oud. 
 
Wist u dat het Elisabeth Weeshuis Museum in 2015 genomineerd is voor de titel 
‘’het leukste uitje van Gelderland” bij de verkiezingen van Het land van ANWB? 
En dat het bij deze verkiezingen geëindigd is in de Top 3 van Gelderland? Dat 
“leukste” museum staat in de historische binnenstad van Culemborg en is 
gevestigd in het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. Tussen 1560 
en 1952 bood dit kolossale gebouw onderdak aan ruim 600 wezen en halfwezen. 
De verhalen van toen komen tot leven in het unieke weeshuismuseum. Hoe zag 
het leven in het weeshuis eruit voor de kinderen? Was het er streng en 
liefdeloos? Of had het leven ook zonnige kanten? En hoe gaat het met de wezen 
en halfwezen van nu?  
Ga eens langs en maak een bijzondere reis door de 
tijd. Bezoek de keuken, de meisjesrefter, de kelder, 
de spinzaal, de protectorenkamer en de slaapzaal. 
Waarom ziet de vaderkamer er zo anders uit dan 
de moederkamer? Ontdek het in het weeshuis-
museum, een schatkamer vol verhalen. 
 
Een bezoek aan het Elisabeth Weeshuis Museum wordt extra leuk met de 
speciale familieroute. Samen met grootouders kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar 
aan de hand van de gezinsroute spelenderwijs van alles ontdekken in het huis. 
O.a. wat de kinderen aten en hoe ze werden verzorgd. En waarom er een 
spinnewiel tussen de eeuwenoude portretten staat. En wie van de weeskinderen 
er een blok aan het been kreeg en waarom? Door samen de opdrachten te doen, 
komen gesprekken tussen jong en oud op gang. 
Ook heeft het museum tijdelijke tentoonstellingen. Momenteel loopt de  
tentoonstelling  “Maandag Waschdag”, waarin 
men kan zien hoe de was gedaan werd in de tijd 
van vόόr de wasmachine. Nostalgie alom! 
 
Meer informatie vindt u op de museumwebsite: 
www.weeshuismuseum.nl  
 
N.B.: Als u VRIEND wordt steunt u het museum bij 
zijn activiteiten en heeft u het hele jaar gratis 
toegang. 

http://www.weeshuismuseum.nl/
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OUDEREN KRIJGEN AANDACHT VAN STICHTING SAMEN VERDER 
 
Stichting Samen Verder (SSV) heeft tot doel ondersteuning te bieden aan 
ouderen en mensen met een beperking, zodat deze mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven functioneren. Zij krijgen tengevolge van diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen minder zorg en aandacht dan voorheen. Van SSV blijft onze 
doelgroep in Culemborg warme aandacht krijgen. Die extra ondersteuning is 
altijd aanvullend op de reguliere hulpverlening. Het streven is eenzaamheid 
zoveel mogelijk te voorkomen en mantelzorgers te ontzien. 
SSV heeft 250 vrijwilligers die zich inzetten om ouderen en mensen met een 
beperking te ondersteunen via verschillende projecten.  
De bekendste zijn: 

 Bartjes Kringloopcentrum 
aan de Meerlaan 

 Klaartje, busvervoer van 
deur tot deur.  

Bartje en Klaartje behoeven 
geen toelichting. Zij zijn al 
jarenlang een begrip in 
Culemborg. Maar uit recent 
onderzoek blijkt dat enkele 
projecten van SSV minder 
bekend zijn bij ouderen en 
mensen met een beperking.   

 Floortje 
Dit project is genoemd naar Florence Nightingale.  
Een vrijwilliger bezoekt met regelmaat iemand die daar behoefte aan heeft. 
Ouderen melden zich zelf aan, soms komt een verzoek van de familie of via 
een zorgverlener. De vrijwilliger van SSV heeft tijd om rustig een praatje te 
maken, een spelletje te spelen of een wandeling te maken.  

 Luisterlijn 
De vrijwilliger van SSV biedt een luisterend oor.  
Vrijwilligers van dit project bellen ouderen die het fijn vinden om een praatje 
te maken via de telefoon. Mensen geven zelf aan hoe vaak zij gebeld willen 
worden. Sociaal contact staat voorop. Praten over koetjes en kalfjes, je hart 
luchten, maar ook zwaardere onderwerpen als ziekte en rouwverwerking 
worden besproken.  
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 Dientje 
Vrijwilligers van SSV zijn dienstbaar door de handen uit de mouwen te 
steken. Zij voeren kleine klusjes uit die ouderen of mensen met een 
beperking moeilijk zelf kunnen doen.  
Voorbeelden zijn het wisselen van een lamp, een schilderij ophangen, een 
band plakken, het gras maaien, enz. Voorwaarde is dat de klusjes maximaal 
één uur in beslag nemen. SSV vraagt een kleine vergoeding van € 7,50, 
exclusief materiaal dat nodig is.  

 Koffiecorner 
Sociaal contact vinden veel ouderen belangrijk.  
Om die reden heeft SSV in haar gebouw aan de Meerlaan in Bartjes 
Kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Mensen kunnen er elkaar 
ontmoeten. Iedereen mag een kopje koffie komen drinken.  
Een gezellige plek om naar toe te fietsen of te wandelen. Bent u minder goed 
ter been, vervoer hoeft geen probleem te zijn. Met de bus van Klaartje wordt 
u gehaald en gebracht. De vrijwillige chauffeurs en bijrijders van SSV dragen 
zorg  voor een veilige rit.  

 Ook een familielid, mantelzorger of hulpverlener met een hulpvraag kan met 
SSV contact opnemen. In een kennismakingsgesprek wordt dan nagegaan of 
SSV een passend aanbod voor u heeft.  

 

De vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich met hart en ziel in voor 
het welzijn van ouderen en mensen met een beperking. Ze doen hun werk graag 
en met plezier. De saamhorigheid is groot. Zoekt u een zinvolle vrijetijds-
besteding? U bent welkom! Meldt u aan voor een van de projecten van SSV.  
Meer informatie kunt u krijgen:  
- via de website van SSV: www.stichtingsamenverder.com 
- telefonisch: 0345- 520521 van 09.00 - 12.00 uur 
- per e-mail: info@stichtingsamenverder.com 
- op kantoor: Meerlaan 25 te Culemborg 
 
 

BELASTINGSERVICE 2016 
 

De ouderenorganisaties ANBO, KBO en PCOB verlenen, net zoals in voorgaande 
jaren, opnieuw ondersteuning bij het invullen van uw belastingpapieren. In 
Culemborg zijn 8 belastingdeskundigen als vrijwilliger beschikbaar en zijn lid van 
één van de voornoemde ouderenorganisaties. Zij ondersteunen u bij het invullen 
van uw aangifte inkomensbelasting en geven u tevens advies met name op het 
gebied van zorg- en huurtoeslagen.  
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Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice is dat u:  
- gepensioneerd bent (rond 65 jaar) 
- lid dient te zijn van één van de ouderenorganisaties ANBO, PCOB of KBO  
- een verzamelinkomen heeft welke niet meer bedraagt dan €35.000,00 (voor 

alleenstaanden) of € 50.000 (voor gehuwden of samenwonenden). 
Voor aanvraag van de belastingservice 2016 of overige vragen kunt u contact 
opnemen met:  
dhr. J. (Hans) van Wijngaarden, dewijngaard@hotmail.com,  telefoon 513955. 
 
 

SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG SIGNALEERT: 
IN DE FRANSCHE SCHOOL 

 TOPVOORSTELLING CABARET op ma. 1 februari 2016  van  14:00 tot 17:00 
met Marjan Berk & Bill van Dijk en ondersteuning van jong muzikaal 
toptalent. 

 SENIOR CINEMA, film op di. 9 feb. en op do. 18 feb. aanvang: 15:00 
REPAIR CAFÉ IN DE STADSWERKPLAATS IN DAHLIASTRAAT 30  
Zaterdag 13 februari van 12:00 tot 16:00  
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren.  Gereedschap en 
materiaal is aanwezig om alle mogelijke reparaties samen met de vrijwil-ligers uit 
te voeren. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een 
naaister, een timmerman en een fietsenmaker. Samen met hen wordt aan deze 
reparaties gewerkt. Tijdens het Repair Café zitten er ook handwerkvrijwilligers 
klaar om te helpen bij kledingreparaties. Vanaf dit seizoen kunt u ook 
aanschuiven aan hun tafel om iets nieuws te leren! Altijd al willen leren breien of 
haken? Of wilt u de naaimachine nu eens eindelijk leren beheersen? De 
vrijwilligers in de textielhoek brengen je de beginselen van het breien, haken en 
naaien graag bij. Beheerst u deze technieken al, maar wit u advies of zoekt u 
gewoon gezelschap? Dan bent u ook van harte welkom om hierbij aan te sluiten. 
COMPUTERHULP 
Gratis computerhulp voor 50-plussers tijdens de digitale inloop senioren (DIS): 

 in het museum Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29, elke woensdag-middag 
van 14.30 tot 16.30 uur. 

 In de Huiskamer van de Buurt: Gandhi nr. 205, elke maandagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur 

 Zie agenda voor het Huis van de Buurt blz.14 en programma Bonvie blz. 15.  
Men is van harte welkom op elk van deze vier locaties. 
WANDELEN 
O.l.v. dhr. B. Wansing (tel. 513840): 30 jan., 13 en 27 feb.  
Vertrek 10:00  Zorgcentrum Kulenborg, De Raaf 2 

mailto:dewijngaard@hotmail.com
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VERSLAG NAJAARSREISJE WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
  
Toen we om 9.00 uur compleet waren, vertrokken we met een volle bus  richting 
Hilvarenbeek. Onze vaste chauffeur Alie was er helaas door ziekte niet bij.  Ze 
werd vervangen door Ton. Voor Alie ging een beterschapskaart rond. 
In  Hilvarenbeek  werden we ontvangen in het kermismuseum Dansant en Soet & 
Vermaeck. Dat bleek een entertainmentmuseum te zijn, gebouwd in Art-
Nouveau stijl. 

 
Eerst natuurlijk aan de koffie met 
wat lekkers. Daarna konden we 
onze krachten meten met oude 
kermis-spelletjes zoals: ballen 
gooien, schieten in de schiettent 
of je uitleven op de  "kop van 
Jut". 
Ondertussen genoten we van 
poffertjes, wafels en een 
suikerspin. 
 

 
Om 12.00 uur stond er een lekkere lunch klaar. 
's Middags was het programma voor iedereen een verrassing. We hadden geen 
idee waar we naar toe zouden gaan. Gelukkig wist de chauffeur dat we bij de 
Struisvogelfarm moesten zijn. Daar kregen we uitleg en een filmpje over het 
leven van de struisvogel. 
Ook konden we een omelet, gemaakt van struisvogel-
eieren, proeven. 
Na het nuttigen van koffie met een struisvogeleierkoek 
konden we buiten de vogels bewonderen. Het zijn 
mooie, indrukwekkende beesten. 
Om 17.00 uur werden we weer veilig door chauffeur 
Ton in Culemborg afgezet. 
We kijken met dank aan de reiscommissie terug op een 
gezellige en leerzame dag. 
 

Anneke D. 
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PAASREIS WOENSDAG 23 MAART 2016 
 
Om 08.30 uur vertrekken we vanaf de garage van 
Streef en via een ophaalroute gaan we op weg naar 
Helmond.  
Van 10.00 tot 12.30 uur zijn we in het Edah-
museum. We gebruiken daar eerst koffie met vlaai. 
Daarna krijgt u een DVD- en een video-presentatie 
te zien. Onder leiding van een gids krijgt u in het 

museum een rondleiding. U ervaart ruim 100 jaar distributie van 
levensmiddelen. 
We gebruiken om 13.00 uur de lunch met kroket bij restaurant “Het Witte Huis” 
in het plaatsje Zeeland. Om 14.00 uur rijden we door naar het plaatsje Haps. 
 
Van 14.30 tot 16.30 uur zijn we in gastvrij Aalshof. Genietend van de sfeer en 
een kopje koffie met crème brulée, en met uitzicht op de fraai aangelegde tuin, 
krijgen we op een ludieke wijze uitleg over wat er eerst was: de kip of het ei. 
Tijdens de uitleg gaat u ook nog verschillende soorten advocaat proeven. Tevens 
is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan het plattelandswinkeltje. 
De verwachte thuiskomst in Culemborg is ca. 18.00 uur. 
 
De prijs is € 39 p.p. en dit is inclusief koffie met vlaai, entree Edah-museum, 
lunch met kroket, bezoek aan Aalshof en de buskosten. 
Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren vóór 13 maart bij Yvonne Brouwers,  
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg. E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl 
Betaling graag ook vóór 13 maart op een nader bekend te maken bankrekening-
nummer. 
 
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    Van Reesweg/Vianense Poort      
4.  O   08.45 uur    Lalainglaan/hoek Dreef 
5.  O   08.50 uur    Driestad/bij bushalte             
6.  O   08.55 uur    Marskramer Chopinplein 
 
 

mailto:yvonnebrouwers@hetnet.nl
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AANMELDINGSFORMULIER PAASREIS VAN 23 MAART 2016      
 

NAAM                                                                                   TELEFOONNR.             OPSTAPPLAATS.NR. 

1   

2   

3   

4   

 

Adres persoon nr. 1 is: …..…………………………………………………………………..…………..  
Heeft een van de deelnemers: 
Rollator mee?   Ja/nee.     Rolstoel mee?  Ja/nee. Dieet? Ja/nee (zo ja, 
welk?) 
 

Bijzonderheden:.......…………………………………………………………….….............................. 
    
   ………………………………………………………………............................................................. 

 

RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: Woensdagen 3 februari, 2 maart en 13 april. 
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 keuringskosten voor vrachtauto/bus bedragen  € 35,00. 
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) 
MEEBRENGEN 
Voor de keuring dient u mee te brengen: 
1) de door u ingevulde gezondheidsverklaring, op het formulier “Eigen 

Verklaring” dat te verkrijgen is bij het gemeentehuis (niet kosteloos), 
2) een flesje met uw eigen urine, 
3) een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk 

gratis af te halen bij uw eigen apotheek), 
4) de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
5) uw rijbewijs,             
6) uw ANBO ledenpas. 
Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039 
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*    Meer informatie?  Even bellen met mw. An Kuijten: 0345 470 388 / 470 450 
**  Meer informatie?  Graag bellen met dhr. Klaas Krist: 0345 470 388 / 470 450 
Voor nog meer informatie: m.dgoei@stzdb.nl. 
 
 

MANDALA TEKENEN 
 

Vorig jaar hebben we met een klein groepje mandala’s getekend. Door de 
deelnemers werd dit als heel ontspannend ervaren. Is er belangstelling 
om dit weer op te pakken of er kennis mee te maken? Er is plaats voor 
hoogstens zes mensen. Het gaat om de volgende data: donderdag 
17,24,31 maart en 7,14 en 21 april. Kosten: € 25,00 
Aanmelden kunt u bij mw. Riet van Hazendonk, telefoon 515001. 

 
         AGENDA                                         BEATRIXSTRAAT 20          
                                                                        
DAG DATUM ACTIVITEIT  TIJDSTIP 

FEBRUARI 
Do.  04 feb. Bruidsmodeshow (kosten: € 4,00) 14:00-16:00 

Zat. 13 feb. Verkoop Jonker schoenen  10:00-12:00 
Di. 23 feb. Bingo (€ 3,50 per plankje) 19:00-21:00 
Vr. 26 feb. Beautyochtend (kosten: € 4,00) 10:00-12:00 

  MAART 
Di. 01 mrt. Saxofoonkwartet* 15:00-16:30 
Do. 10 mrt. Theatervoorstelling “De juf, de meester en 

de dominee” (kosten: € 4,00) 
14:00-16:00 

Di. 15 mrt. Verkoop Klooster mode 14:00-16:30 

Vr. 25 mrt. Beautyochtend (kosten: € 4,00) 
Muziekmiddag op het plein** 

10:00-12:00 
14:00-16:00 

Di. 29 mrt. Bingo (€ 3,50 per plankje) 19:00-21:00 
Elke maandag:  Brei- en Haakcafé: Open inloop: 09:30 - 12:30                                    
(info: Mw: Ria Spronk, tel:513292) 
Elke woensdag:  DIS Computerhulp: open 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                 

mailto:m.dgoei@stzdb.nl
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 Marianne Lobberegt) 
10:00 – 12:00 DIS: computerhulp voor senioren, open inloop  
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 Aniecke van Delft 
 Open inloop. Men kan 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 BreiCafé, 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 koffie voor € 1,00, thee € 0,75  



16 DE KIJKER FEBRUARI 2016 

 

 

UIT IN HET WEEKEND 
 
 CARNAVALSOPTOCHT op zaterdag 6 februari  
 STORYTELLING @ THEATER AAN DE SLAG                                                    

Zondag 7 feb. van 16:00 tot 18:00 (Zaal open 15.30); Entree: € 15,00  
 LA ROSA AMOROSA                                                                                          

Zondag 14 feb. van 12:00 tot 15:00 Entree: € 12.  In De Fransche School .   
 TRIO ESCAPADA                                                                                                 

Zondag 14 feb. van 16:00 tot 18:00;  Entree € 15,00                                          
In:  Het Heerenlogement, Markt 31 in Beusichem (0345 – 503 955)  

 RICK SNEL: CLASSIC ALBUMS LIVE  in Theater de Fransche School       
Zaterdag 20 februari van 20:00 tot 23:00, entree: € 15,00                                                              
Presentatie: John van Empel.  Gast deze avond is de bekende Culemborgse 
zangeres Judith Jobse 

 

 

COLOFON 
BESTUUR 

Mw. H. (Hennie) Smidt henniesmidt@versatel.ml 515013 

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

sscc.secretariaat@gmail.com 06- 43825337    524879        

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens 
 

a.h.scholtens@tele2.nl 753039 

COÖRDINATOREN 

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 

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

06 39142217 

Reizen met “Klaartje” Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

515001 

Commissie Belastingen Dhr. J. (Hans van Wijngaarden 
dewijngaard@hotmail.com 

513955 

Externe relaties 
 

Mw. M. (Meddy) Verheul 
Meddy.verheul@planet.nl 

518898 

mailto:henniesmidt@versatel.ml
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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, 
verzoeken wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere 
redenen, te melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: 
sscc.secretariaat @gmail.com   
 
 

UITGAVE 2-2016 
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KICK-OFF SSCC 
 

Woensdag 27 januari jl. was het een gezellige 
avond bij ElkWelzijn aan de Meerlaan te 
Culemborg: de avond dat de Stichting 
Senioren Collectief Culemborg (SSCC) officieel 
werd “gedoopt” en “online” ging. 
Vijfenzeventig genodigden hadden aan de 

uitnodiging gehoor gegeven. Dit waren vrijwilligers van ANBO, die aangegeven 
hadden hun activiteiten ook voor de Stichting te willen voortzetten. Daarnaast 
waren afgevaardigden van diverse Culemborgse instanties en verenigingen 
aanwezig. Door voorzitter Hennie Smidt werd uitleg gegeven waarom en met 
welk doel de Stichting in het leven geroepen is. Tijdens haar presentatie werd 
door secretaris/penningmeester Theo Hendriksen de door hem gebouwde 
nieuwe website getoond en online geplaatst onder de naam: 
 www.seniorencollectiefculemborg.nl 
De voorzitter sloot haar betoog af met: “Het kind is geboren, wij hebben het in 
de wieg gelegd. Het heeft de luier en het rompertje aan. Nu moet het zich 
borgen en zijn weg in Culemborg gaan”. Zij gaf hiermee aan dat door de 
initiatiefnemers de Stichting officieel is opgericht. Zij is als het ware in de wieg 
gelegd en aangekleed met de uitgevoerde benodigde acties, zoals inschrijving 
Kamer van Koophandel, openen van een bankrekening, maken van een website 
en realiseren van de 1e uitgave van “De Kijker”.  
Nu volgt de fase waarin de Stichting zich 
moet borgen. Hiervoor werd een 
beroep gedaan op alle aanwezigen om 
te helpen. Hulp in de zin van samen op 
pad gaan en samen een solide senioren-
platform in Culemborg realiseren. 
Aan het eind van de presentatie werd iedereen gevraagd op te gaan staan om 
gezamenlijk  het Culemborgse Volkslied te zingen. Een spontaan gebaar dat 
eensgezindheid en saamhorigheid uitstraalde. Een saamhorigheid die vertrou-
wen voor de toekomst belooft, zo merkte de voorzitter op.  
Met deze woorden en een dankjewel voor de aanwezigheid sloot ze de bijeen-
komst af en nodigde iedereen uit om het glas te heffen op de nieuw opgerichte 
Stichting. De aanwezigen bleven nog lang na om vragen te stellen en te net-
werken. Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje en live muziek 
van een lokale band. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen het eerste gratis 
bulletin “De Kijker” mee. Dit nieuwe bulletin zou de volgende dag bij 1000 

http://www.seniorencollectiefculemborg.nl/
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bekende adressen in de brievenbus worden bezorgd. Het bestuur streeft ernaar 
om alle 3800 gepensioneerden in Culemborg te gaan bereiken. Daarom kunnen 
geïnteresseerde 65-plussers die “De Kijker” ook willen ontvangen, zich 
aanmelden bij Ton Scholtens per e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com 
of telefonisch: 0345-753039. 
 

                             www.allgoedsvakanties.nl 
 

ALLEGOEDS VAKANTIES ORGANISEERT VAKANTIES ZONDER WINSTOOGMERK. 
 

Volledig verzorgde vakanties voor ouderen.  
Gratis brochure aan te vragen op telefoon 0318 485183 
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds.  
 
De vakanties kenmerken zich door: 
- verblijf in mooie (aangepaste) accommodaties in Nederland, 
- verblijf op basis van volpension, activiteitenprogramma en begeleiding, 
- de ruimte om wel of niet te kiezen voor het aangeboden programma, 
- een fantastisch team met deskundige en betrokken vrijwilligers,     
- de kleinschalige opzet. 
 
 
 
BETREFT DE REIS VAN WOENSDAG 23 MAART 2016 
(zie pagina 12 van de vorige DE KIJKER) 
 

Bij het samenstelling van de vorige DE KIJKER was het bank-
rekeningnummer, waarop u uw € 39,00 kunt betalen, nog 
niet bekend. Inmiddels is dit wel het geval.  
Het nieuwe bankrekeningnummer is: 
 NL58RABO0308617800 ten name van de SSCC te Culemborg 
 

N.B.: Tot 13 maart kunt u zich opgeven en betalen. 

mailto:sscc.secretariaat@gmail.com
http://www.allgoedsvakanties.nl/
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MIDDAGJE UIT OP ZATERDAG 23 APRIL 

  
NAAR DE BIESBOSCH MET EEN VAARTOCHT VAN 2 UUR OP  BOOT 

“DE ZILVERMEEUW” 
 
We zijn er in geslaagd om, i.s.m. Stichting Samen Verder (Klaartje), ook dit jaar 
weer een bootreisje te organiseren. We rijden naar Drimmelen  en stappen daar 
om 14.30 uur op de boot voor een twee uur durende tocht.  
Het reisje is in eerste instantie bedoeld voor 80-plussers:  personen die niet 
meer met de reguliere busreisjes mee kunnen gaan. Zij hebben bij het 
reserveren voorrang.  Wilt u mee, meld u zich dan snel aan!  Er kunnen slechts 
11 personen mee,  plus 1 persoon extra  met een rolstoel. 
 
Kosten: de kosten voor dit reisje bedragen € 15,00  per persoon, inclusief 

het vervoer, de boottocht en koffie met gebak. 
Aanmelden: u kunt zich voor dit reisje tot uiterlijk 15 april opgeven bij Riet 

van Hazendonk. Telefoon 515001  
U kunt betalen op de dag zelf (23 april)  aan de begeleider van 
het busje. 

Vertrektijd:   u wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.00 uur. 
Thuiskomst:  u wordt weer thuisgebracht om ongeveer 17.45 uur. 
 
N.B.:   Dit reisje wordt gesponsord door o.a. Stichting Samen Verder  
 
Zie voor de kleine zomerreisjes pagina 5 
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80+ REISJES IN HET VERSCHIET 
 

Ook dit jaar organiseren we, in 
samenwerking met Stichting 
Samen Verder (SSV) in de 
maanden juli en augustus 8 
kleine middagreisjes. Door 
veranderingen van de inde-
lingen in de KLAARTJESbussen kunnen er per keer slechts 11 personen mee  
(+één rolstoelgebruiker). 
 

1. Lek- en Lingeroute   
Op  woensdag 10 augustus en dinsdag 23 augustus  

2. Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren,  
Met bezoek aan het landgoed Den Eng in Ommeren.   
Op woensdag 20 juli en donderdag 18 augustus 

3. Moeke Mooren in Appeltern   
Op donderdag 7 juli en dinsdag 2 augustus. 
Prachtigste terras van Gelderland aan de Maas.  

4. Kaasboerderij, landwinkel en kaasmuseum De Weistaar in Maarsbergen 
Op dinsdag 12 juli en donderdag 28 juli  
 

IN DE KIJKER VAN MEI EN JUNI LEEST U HIER MEER OVER. 
 

DEMENTIEDORP 
 

(Overgenomen uit  “Eigentijd”, het  PFZW  PensioenFonds Zorg en Welzijn) 
De “HOGERWEYK” in Weesp (onderdeel van Vivium Zorggroep) en is net een 
echt dorp, met straten en hofjes. Er wordt verpleegzorg geboden op een geheel 
unieke en eigen wijze. Het is een woonomgeving waar de dementerende  het 
leven kan voortzetten zoals hij het gewend was, ondersteund door de zorg en 
service die bij hem past. Alle 23 woningen voeren hun eigen huishouding. De 
bewoners kunnen veilig vanuit hun eigen voordeur over het afgesloten terrein 
wandelen. Om boodschappen te doen in de supermarkt bijvoorbeeld. Of 
smartlappen te zingen in het café. In ieder huis wonen maximaal zeven 
bewoners. 
Het leven in De Hogeweyk doet de bewoners aantoonbaar goed. Het percentage 
bewoners dat antipsychotica krijgt is bijvoorbeeld 9,1 procent terwijl het 
landelijke gemiddelde op 10,3 procent ligt. 
Voor meer informatie: www.vivium.nl/hogewey 

http://www.vivium.nl/hogewey
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SAMEN LEREN IS LEUKER DAN ALLEEN 
 
In het pand van het Elisabeth Weeshuis is sinds de 

restauratie op verzoek van de Protectoren ook de Volksuniversiteit West Betuwe 
één van de bewoners. In dit mooie gerestaureerde pand mogen we in de 
boerderij en op zolder ruimtes huren om onze cursussen, workshops en lezingen 
te verzorgen. Wat we met heel veel plezier doen! De Volksuniversiteit is 
gegroeid vanuit de Stichting De Nieuwe Doelen, die 25 jaar geleden al inspeelde 
op de behoefte aan sociale en culturele cursussen. Gegroeid vanuit gelden die 
met Bingo werden verkregen en later met subsidie van de gemeente, verzorgde 
de Volksuniversiteit Culemborg cursussen met name voor mensen die geen werk 
meer hadden. In deze tijd moeten we het zonder subsidies doen. Verder zijn we 
niet alleen meer in Culemborg maar breder in Rivierenland actief, zodat met de 
verhuizing ook de naam is veranderd in Volksuniversiteit West Betuwe. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld ook in Geldermalsen een steeds breder aanbod 
verzorgen; zeker nu we ook daar in het nieuwe multifunctionele centrum De Pluk 
een vastere plek krijgen. 
Een leven lang leren voor iedereen, dat is het motto van Volksuniversiteit West 
Betuwe. We richten ons met vele vrijwilligers en professionele docenten op een 
brede en grote groep. Elk jaar komen ruim 1.000, voornamelijk volwassenen, 
naar een cursus, workshop of lezing, waarbij we bekend staan om de 
ongedwongen en plezierige sfeer en de deskundige en enthousiaste leiding. Niet 

het diploma maar leren met plezier en 
betaalbare lessen is wat de Volksuniversiteit 
nastreeft. Voor het komende cursusjaar heeft 
de Volksuniversiteit West Betuwe weer een 
aantal aantrekkelijke activiteiten gepland. Het 
aanbod voor het voorjaar van 2016 is te 
vinden op www.vuwestbetuwe.nl en in de 
brochure die bij de balie van het Weeshuis ligt. 

Een mooi programma, variërend van vreemde talen tot creatieve workshops en 
van wetenschappelijke thema's tot theaterimprovisatie. We gaan door met de 
zondagmiddagactiviteiten en hebben in dat kader elke maand een mooie lezing 
of stadswandeling geprogrammeerd. En natuurlijk werken we ook de komende 
tijd weer samen met diverse lokale partners, zoals Bibliotheek Rivierenland, het 
Weeshuismuseum, het gezellige Weescafé en het KWC.  
 

Volksuniversiteit West Betuwe, Herenstraat 29 te Culemborg. tel. 0345 650310   

http://www.vuwestbetuwe.nl/
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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 
kinderoppas 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 eruitziet 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. De 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. 
 
 

RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: Woensdagen 2 maart, 13 april, 4 mei en 1 juni 
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 keu-
ringsarts, 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 keuringskosten voor vrachtauto/bus bedragen  € 35,00. 
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) 
MEEBRENGEN: Voor de keuring dient u mee te brengen: 
1) de door u ingevulde gezondheidsverklaring, op het formulier “Eigen 

Verklaring” dat te verkrijgen is bij het gemeentehuis (niet kosteloos), 
2) een flesje met uw eigen urine, 
3) een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk 

gratis af te halen bij uw eigen apotheek), 
4) de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
5) uw rijbewijs,             
6) uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas 
Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039 
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DIS GROEP CULEMBORG 
 

De DIS-groep Culemborg (de 
afkorting van DIGITALE INLOOP 
SENIOREN) biedt 50-plussers gratis 
computerhulp op verschillende 
locaties. Daar kunnen zij tijdens de 
inloopuren terecht met vragen 
over en problemen bij het gebruik 
van computer of tablet. Wij 
kunnen hun in de meeste gevallen 
pasklare antwoorden geven en 
problemen (helpen) oplossen. 
 

De DIS-groep is ontstaan in de jaren 90 van de vorige eeuw en bestaat uit een 
aantal vrijwilligers die het leuk vinden mensen te helpen met computerpro-
blemen zonder dat daar kosten tegenover staan. De groep werkt samen met de 
Bibliotheek Culemborg, ElkWelzijn te Culemborg en Stichting Zorgcentra De 
Betuwe, afd. Culemborg. 
Zij heeft de beschikking over de computerruimte in de Bibliotheek waar 12 
computers staan met Windows 10. Tevens heeft de groep zelf 3 laptops met 
Windows 10 waarvan er steeds 2 beschikbaar zijn in BonVie, het Huis van de 
Buurt en de Gandhi-soos. Als u zelf geen computer heeft, kunt u op deze 
computers en laptops een keer ontdekken wat u er zoal mee kunt doen. 
 
Wij, als groep, zijn ons bewust van het feit dat mensen van 50 en ouder niet zo 
snel omgaan met de nieuwe technieken als jongeren dat kunnen. Wij houden 
daar rekening mee: met veel geduld leggen we de werking van de computer en 
van de computerprogramma's uit. 
Onze hulp is gratis. Er staat wel een geldbus op alle locaties waar men een 
vrijwillige, dus niet verplichte, bijdrage in kan doen. 
Wij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op één van onze locaties. 
 

Wij geven ondersteuning op de volgende locaties en tijden: 
 

 Restaurant De Ontmoeting in BonVie, Admiraalvlinderlaan 2 te Culemborg. 
Maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 De Gandhi-soos, Gandhi 205 te Culemborg.                                    
Maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
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 Het Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20 te Culemborg. 
  Woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 Museum Elisabeth-weeshuis/bibliotheek, Herenstraat 29 te Culemborg. 
Woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. 

 Op deze locatie kunt u, zoals hierboven vermeld, werken op de aanwezige 
computers die voorzien zijn van Windows 10. En u kunt er, als u lessen volgt 
bij SeniorWeb West Betuwe (SWWB) of de Volksuniversiteit, uw huiswerk 
maken, waarbij u directe begeleiding krijgt. Als u een eigen laptop of tablet 
heeft, kunt u die meenemen en daar uw huiswerk op maken. 

 

OP ALLE LOCATIES WORDT U GRATIS GEHOLPEN EN DE TOEGANG IS VRIJ. 
 
De vrijwilligers van de DIS-groep kunnen u o.a. hulp bieden bij en met:  
 

 alle programma's van Windows 7,8 en 10 

 MicrosoftOffice-programma's Word, Excel en PowerPoint 

 internetten 

 e-mailen 

 beveiliging van uw apparaat en programma's 

 schoonmaken van uw apparaat 

 video- en audio bewerkingen 

 fotobewerking 
 

Heeft u vragen over of problemen met een onderwerp dat niet in het lijstje 
hierboven staat, kom dan gerust even langs op een van de locaties. 
Ook kunt u uw vraag of probleem eerst per e-mail aan ons opsturen; u ontvangt 
van ons dan zo spoedig mogelijk gericht antwoord en soms al direct de oplossing 
van uw probleem. Of het verzoek om toch maar tijdens de inloopuren op de 
locatie langs te komen. Neem, als u een laptop of tablet heeft, deze dan wel 
mee?  
 

Ons e-mail adres is:  disgroepculemborg@gmail.com, 
Onze website is:   disgroepculemborg.weebly.com.  

 
 
 
 
 

 

mailto:disgroepculemborg@gmail.com
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            ADVIESPUNT ZORGBELANG 

 

Heeft u een vraag of een klacht over zorg en 
welzijn? Wij helpen u verder. 
Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van 
Zorgbelangorganisaties. Wij komen op voor de 
belangen van zorggebruikers en zetten ons in 
voor de kwaliteit van de zorg.  

 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN? 
Wij geven informatie, advies en ondersteuning. Onze medewerkers kennen de 
zorg in uw buurten en zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving. Wilt 
u advies over hoe u zorg of hulp kunt regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er 
zelf niet uit? Wij helpen u verder. 
 

GRATIS EN ONAFHANKELIJK 
Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, Jeugd-
zorg en indicatiestellers. Onze dienstverlening is gratis. 
 

SPECIALISTEN ONDER EEN DAK 
Bij ons bent u aan het juiste adres voor al uw vragen en kwesties over zorg en 
welzijn. 

 Cliëntondersteuning gezondheidszorg 
Bij een vraag of klacht over uw huisarts, specialist, tandarts, apotheker, 
fysiotherapeut of andere hulpverlener.  
Bel ma. t/m vr. tussen 9:00 en 16:30 naar tel. 0800-7070  of (0900-2437070) 

 Cliëntondersteuning langdurige zorg 
Indien u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Voor het regelen en uitvoeren van 
uw zorg in een instelling of thuis.  
Bel  ma t/m vr. tussen  9.00 en17.00u naar tel. 0900-8181 of 0900-243 8181)   

 Cliëntondersteuning sociaal domein. 
Advies over kwesties met uw gemeente, hulpverlener of zorginstelling. 
Controleer via de website of uw gemeente deze dienst aanbiedt.  

 
(website: Adviespuntzorgbelang.nl) 

 
 
 

http://adviespuntzorgbelang.nl/cliëntondersteuning-langdurige-zorg
http://adviespuntzorgbelang.nl/cliëntondersteuning-langdurige-zorg
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EEN VEEL GESTELDE VRAAG  
 

Kan ik of moet ik lid worden van de SSCC? 
 
Wij krijgen veel vragen over of je lid kunt, of zelfs moet, worden van de nieuwe 
Stichting.  
Het duidelijke antwoord hierop is: “Neen”. 
U KUNT WEL DONATEUR WORDEN, maar dit is geheel vrijblijvend.  
Bij de oprichting van de stichting is niet gekozen voor lidmaatschap. De bedoe-
ling was om een collectief te vormen voor alle senioren in Culemborg met als 
doelstelling het bereiken van alle 65 plussers met relevante informatie voor 
senioren. Bent u lid van een andere organisatie of van één van de ouderen-
bonden, dan kunt u dit gewoon blijven.  
De Stichting kent geen leden en vraagt geen contributie, maar heeft natuurlijk 
wel geld nodig om te kunnen functioneren. Daarom is het mogelijk om donateur 
te worden, waarmee u het initiatief van de oprichting van dit Senioren Collectief 
ondersteunt. Het wordt namelijk ontzettend gewaardeerd als u een klein bedrag 
van bijvoorbeeld € 5,- of € 10,-- (groter mag natuurlijk altijd) zou overmaken naar 
de Stichting. 
Hierdoor komt er wat financiële armslag, waarmee zaken geregeld kunnen 
worden die nodig zijn om de Stichting draaiende te houden. De Stichting kent 
geen winstoogmerk. Komt er meer op de bank te staan dan voor de dagelijkse 
gang van zaken nodig is, dan wordt er gekeken wat met het extra geld kan 
worden gedaan voor de doelgroep: “de 65 plusser”. Wij maken hier dan melding 
van in “De Kijker”.   
Zegt u: “ ja, ik wil graag doneren en hiermee het Culemborgse Senioren Collectief 
steunen”, dan kunt u de bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer  
NL58 RABO0308617800 t.n.v. Stichting Senioren Collectief Culemborg met 
vermelding van “donatie”. 
 

Bij voorbaat heel erg bedankt voor uw financiële, en daarbij zeker ook voor uw 
morele, steun.  
 
Namens de oprichters/bestuurders  
Theo Hendriksen, penningmeester  
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WOORDZOEKER 

 

H O U D I N G S N E T S A V 

N E N U E L N E W E C K E N 

K O B N E E T S T H Z U W V 

G N I N E F E O R W O N U E 

N N N E K L E I E E E S D R 
E A N U R T K M W K N T A W 

G M E K E K B U I L O L H A 

E R N R E A E U D U I M C C 

O E S L D T L R I I C A S H 

N T D N S T L B K T O T E T 

E A O N N A E L K E E E L I 

G W R O K B N O E N J N F N 

R E O D N O Z E G L A Z I G 

E T E O Z E G M O E I T E E 

V G N I L E W U O R T R E V 
 
 
o BELLEN 
o BINNEN 
o BUITEN 
o BUIL 
o CASH 
o DIKKE 
o DUIM 
o DUNNE 
o ERNST 
o GEZOND 

o GEZOET 
o GLAZIG 
o HOUDING 
o KLEI 
o KLUITEN 
o KUNST 
o LEUNEN 
o MATEN 
o MOEITE 
o MUURBLOEM 

o NEL 
o NOOT 
o OEFENING 
o ONTLUIKEN 
o SCHADUW 
o SCHRIKKELDAG 
o SELFIE 
o STEENBOK 
o TABOE 
o TOEKOMST 

o TOETERS 
o VASTEN 
o VERGENOEGEN 
o VERTROUWELING 
o VERWACHTING 
o WATERMAN 
o WECKEN 
o WOND 
o ZOEN 
o ZWEMBAD 

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 worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord. 
 

De oplossing van de puzzel uit het dec,/jan.nummer is: “nieuwjaarsfestival”. 
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INFO KLEDINGBEURS NIEUWE STIJL 
   
Uitgekeken op je kleding of toe aan een andere maat? Bij het Kledingruil Café 
kan dit goed ingeruild worden voor iets anders wat ook de moeite waard kan 
zijn. Terwijl de reparateurs beneden bezoekers helpen bij hun reparaties, neemt 
kleding op de bovenverdieping van Stadswerkplaats-Culemborg een centrale 
plaats in. Kleding kan doorlopend worden ingebracht en bezoekers kunnen 
meteen iets nieuws uitzoeken. Entreebedrag van € 2,00 voor de organisatie-
kosten. De werkwijze: bezoekers verzamelen (schone!) kleding vanaf maat 34, 
schoenen vanaf maat 36 en accessoires die het ruilen waard zijn (geen 
ondergoed, zwemkleding en versleten kleding!). Voor de ingebrachte kleding 
worden stempels gegeven waarmee je tot 16.00 uur kleding kan uitzoeken. 
Aanmelden voor het Kledingruil Café Nieuwe Stijl kan via:  
info@stadswerkplaats-culemborg.nl.  Meer informatie over de nieuwe spelregels 
van de kledingruil op: www.stadswerkplaats-culemborg.nl. 

                   AGENDA  SSCC 
                                                  MAART 

Zo.   06  
STORYTELLING in Theater aan de Slag, met 
Ruud Houweling en Jaap Boots.  
Info/reserveren 06 14199130 

Herenstraat 20 
16:00  

Ma.  07  Keuzefilm, gekozen door de bezoekers 
Fransche School  
14:00 - 16:30 

Za.  12  
Kledingruil café  (€2,00) Stadswerkplaats 

12:00-16:00 

Za.  12+26  
Wandelen, vertrek vanaf  “Kulenburg” 
De Raaf 2  

10:00  
Info.tel. 513840 

Zo.  13  
“De Roos van Culemborg”  presenteert: 
Salon de la Rose 

Fransche School    
12:00-15:00 

                                                 APRIL 

Zo.  03  
STORYTELLING in Theater aan de Slag, met 
Steven De Bruyn en Richard v. Bergen.  
Info/reserveren 06 14199130 

Fransche School 
16:00 

Ma. 05 
Combo/ Liedjesvoorstelling vol juweeltjes 
van Jasperina de Jong 

Fransche School    
14:00-16:30 

Za. 09+23  
Wandelen, vertrek vanaf  “Kulenburg”  
De Raaf 2 

10:00  
 Info. tel. 513840 

mailto:info@stadswerkplaats-culemborg.nl
http://www.stadswerkplaats-culemborg.nl/
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BREI-EN HAAKCAFÉ in het HUIS VAN DE BUURT 
 

Houd 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. 

 
                     AGENDA                                          BEATRIXSTRAAT 20          
                                                                        
DAG DATUM                                   ACTIVITEIT  TIJDSTIP 

                                                         MAART 
Di. 01 Saxofoonkwartet 15:00-16:30 

Do. 10 Theatervoorstelling  (kosten: € 4,00) 14:00-16:00 
Di. 15 Verkoop Klooster mode 14:00-16:30 

Vr. 25 
Beautyochtend (kosten: € 4,00) 
Muziekmiddag op het plein 

10:00-12:00 
14:00-16:00 

Di. 29 Bingo (€2,50 / € 3,50 per plankje) 19:00-21:00 

APRIL 
Vr. 01 Sjoel- en spelmiddag, op Het Plein 14:00-16:00 

Vr. 08 Café met accordeonmuziek, op Het Plein 14:00-16:00 

Di. 12 Sieradenverkoop, op Het Plein 10:00-16:00 

Vr. 15 Sjoel- en spelmiddag, op Het Plein 14:00-16:00 

Vr. 22 Café met accordeonmuziek, op Het Plein 14:00-16:00 

Di. 26 Bingo. Kosten €2,50/€3,50 per plankje 19:30-21:00 

Do. 28 Mannenavond,. Kosten €2,50/€3,50 19:30-21:00 

Vr. 29 Beautyochtend, op Het Plein. Kosten €2,50 10:00-12:00 

Za. 30 Café Nostalgia. Gezellige muziek op Het Plein 14:00-16:00 

Elke maandag:  Brei- en Haakcafé: Open inloop: 09:30 - 12:30                                    
(info: Mw: Ria Spronk, telefoon:513292 en/of Gerrie Voorhorst, tel. 520164.   
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                 

tel:513292
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE  
(contactpersoon: Teuni Verwolf,  telefoon  471000) 
 
Maandag  
09:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:30 – 10:30 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt) 
10:00 – 12:00 DIS: computerhulp voor senioren, open inloop  
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 Aniecke van Delft 
 Open inloop. Men 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 BreiCafé, 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 /€ 1,00 
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COLOFON 
COÖRDINATIETEAM ACTIVITEITEN 

Mw. H. (Hennie) Smidt henniesmidt@versatel.nl 515013 

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

sscc.secretariaat@gmail.com 
penningmeester 

06 43825337    
514879        

Dhr. A.H. (Ton) Scholtens a.h.scholtens@tele2.nl 753039 

Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0308617800  
t.n.v. SSCC   
Culemborg 

COÖRDINATOREN 

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 

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

06 39142217 

Reizen met “Klaartje” Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

515001 

Commissie Belastingen Dhr. J. (Hans van Wijngaarden 
dewijngaard@hotmail.com 

513955 

Externe relaties 
 

Mw. M. (Meddy) Verheul 
Meddy.verheul@planet.nl 

518898 

mailto:henniesmidt@versatel.nl
mailto:sscc.secretariaat@gmail.com
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Kopij	voor	het	meinummer	inleveren	vóór	3	april	2016	

	
	

INHOUD	
1	 	 		Inhoud	
2	 	 		Informatie	over	de	WMO-raad	Culemborg	
3	 	 		Lions	Bloesemtocht	
4	 	 		Formulierenbrigade	Culemborg		
5	 	 		Rijbewijskeuring	

		Inleveren	oude	medicijnen	
6	 	 		Overzicht	dagtochten	in	2016	

Invulstrook	voor	de	Keukenhof	van	20	april	2016	
7	 	 		Lezing	over	Jeroen	Bosch	
8	 	 		Dagtocht	naar	de	Keukenhof	
9	 Met	de	Museum	Plus	Bus	naar	het	van	Gogh	museum	in	Amsterdam	
10	 Dementerenden	bloeien	op	bij	kunstlicht		
	 Koningsdag	2016	
11	 Robots	in	de	toekomst	
12		 		Informatie	over	horen	en	zien,	vooral	bij	ouderen	
13		 		Agenda	SSCC	april	2016	
14		 		Agenda	Huis	van	de	Buurt	van	april	en	mei	2016				
15		 		Agenda	Bon	Vie	
16		 		Colofon	
	

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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WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN 
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wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te 
melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: sscc.secretariaat @gmail.com   
 
 
 
 

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 
 

UITGAVE 4-2016 
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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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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 

 

mailto:henniesmidt@versatel.nl
mailto:sscc.secretariaat@gmail.com
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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,	verzoeken	
wij	 u	 wijzigingen	 in	 verband	 met	 verhuizing,	 overlijden	 of	 andere	 redenen,	 te	
melden	bij	Stichting	Senioren	Collectief	Culemborg:		
sscc.secretariaat	@gmail.com		 

UITGAVE 5-2016 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG  



2 DE	KIJKER	JUNI	2016	

 

	
Bijzondere	 oproep	 aan	 hen	 die	 in	 de	 Culemborgse	
meubelindustrie	hebben	gewerkt	of	aan	hen	die	zich	
hier	verwant	mee	voelen	
Senioren	 Collectief	 Culemborg	 (SSCC)	wil	 op	 18	 november	
een	ode	brengen	aan	diegenen,	die	de	meubelindustrie	 in	
Culemborg	groot	hebben	gemaakt.	Met	name	aan	hen	die	
er	hebben	gewerkt.	 In	overleg	met	“De	Gelderlandfabriek”	

en	 in	 samenwerking	 met	 Vennootschap	 “Voet	 van	 Oudheusden”	 wil	 Senioren	
Collectief	 Culemborg	 een	 middag	 in	 “De	 Gelderlandfabriek”	 organiseren.	 Een	
middag	waar	“De	historie	van	de	meubelindustrie	 in	Culemborg”	centraal	staat	
en	 daarbij	 een	 stuk	 historie	 van	 Culemborg	 weer	 tot	 leven	 brengt.	 Senioren	
Collectief	 Culemborg	 wil	 dit	 graag	 doen	 met,	 door	 en	 voor	 hen,	 die	 deze	
industrie	destijds	groot	hebben	gemaakt	en	roept	daarom	iedereen	op	om,	als	er	
op	enigerwijze	inbreng	kan	worden	geleverd,	dit	ook	te	doen.	
	
Wat	bijvoorbeeld:	
• Heeft	 u	 nog	 foto´s	 van	 een	 meubelfabriek	 waar	 u	 zelf	 heeft	 gewerkt	 of		

foto’s	waar	u	anderszins	aan	bent	gekomen;	
• Heeft	 u	 nog	 een	 meubelstuk	 staan	 dat	 voor	 1960	 door	 een	 Culemborgse	

fabriek	 is	 gemaakt,	 dat	 we	 tijdens	 deze	 middag	 kunnen/mogen	 tentoon-
stellen;	

• Kunt	u	een	demonstratie	geven	in	bijvoorbeeld	rietvlechten,	stoelenmatten,	
stofferen	of	beeldhoudend	houtbewerken;	

• Kunt	u	een	leuke	anekdote	vertellen;	
• Bent	u	goed	in	het	bespelen	van	een	muziekinstrument	en	zou	u	die	middag	

muzikaal	kunnen	en	willen	omlijsten?	
• Heeft	u	andere	ideeën	of	inbreng	waardoor	u	kunt	bijdragen	om	dit	evene-

ment	luister	bij	te	zetten?	
	
Wij	vragen	u	met	Senioren	Collectief	Culemborg	op	pad	te	gaan	om	gezamenlijk	
de	 historie	 van	 de	 glorietijd	 van	 de	 Culemborgse	 meubelindustrie	 in	 beeld	 te	
brengen	en	natuurlijk	door	vele	senioren	te	 laten	meebeleven	op	18	november	
a.s.	 in	“De	Gelderlandfabriek”.	Het	 is	de	bedoeling	dat	het	een	 interessante	en	
gezellige	 middag	 wordt.	 Een	 middag	 waar	 bekenden	 elkaar	 weer	 kunnen	
ontmoeten	en	“oude	koeien	uit	de	sloot	worden	gehaald”.	
Een	middag	voor	hen	die	 inmiddels	de	pensioenleeftijd	hebben	bereikt.	Bent	u	
net	zo	enthousiast	als	wij	en	denkt	u	een	bijdrage	te	kunnen	 leveren,	mail	dan	
naar	henniesmidt@versatel.nl	of	bel	gewoon	even	haar	nummer:	0345-515013.	
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MET	ELKAAR,	VOOR	ELKAAR	
De	gemeente	 is	 tegenwoordig	 verantwoordelijk	 voor	hulp	op	diverse	 terreinen	
van	 zorg	 en	 ondersteuning.	 Daartoe	 	werkt	 zij	 samen	met	 allerlei	 welzijns-	 en	
zorginstellingen.	 	 Alle	 Culemborgse	 organisaties	 werken	 samen	 om	 deze	 hulp	
toegankelijk	en	eenvoudiger	te	maken.		
Tevens	 zijn	 daartoe	 2	 wijkteams	 in	 Culemborg	 met	 daarin	 teamleden	 vanuit	
verschillende	 partnerorganisaties.	 	 Zij	 brengen	 hun	 kennis	 en	 ervaring	 mee,	
bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	wijkverpleging,	maatschappelijk	werk,	jeugdhulp,	
wijkgericht	werken,	ouderen	en	WMO.	
Ondersteuning	per	telefoon:	0345	477700.	
	
WIJKWERK:	
In	de	wijk	Achter	de	Poort	wordt	op	4	juni	op	Schoolhof	West	van	10.00-	15.00u	
een	 gezellig	 buurtfeest	 gehouden	 met	 hapjes,	 drankjes	 en	 diverse	 kraampjes.	
Kom	gezellig	langs!		
Tevens	wordt	een	nieuwe	activiteit	georganiseerd:	de	BUURTMAALTIJD.	Samen	
met	 buurtgenoten	 kan	 men	 genieten	 van	 een	 goedkope,	 gezonde	 en	 lekkere	
maaltijd	zonder	dat	 je	zelf	hoeft	 te	koken.	Dit	 is	op	15	 juni	 in	de	Daltonschool.	
Vrijwillige	 koks	 verzorgen	deze	maaltijd.	Heb	 je	 zin	om	mee	 te	eten	of	mee	 te	
koken,	neem	dan	contact	op	met	mw.	Saskia	van	Delft:	 	 tel.	0646362732	of	e-
mail:	vdelft@casema.nl	
	
OUDERENADVISEUR:	
De	ouderenadviseur	werkt	niet	alleen	voor	ouderen	die	nog	zelfstandig	wonen	
(alleen	of	met	 hun	partner),	maar	 ook	 voor	 de	 naaste	 omgeving	 van	ouderen.	
Hij/zij	kan	desgewenst	ook	optreden	als	vertrouwenspersoon.	
U	kunt	bij	hem/	haar	terecht	met	vragen	en/of	problemen	die	samenhangen	met	
het	ouder	worden.	Denk	hierbij	aan:	uw	woonsituatie,	mobiliteit/	vervoer,	een-
zaamheid,	 financiële	 ondersteuning,	 eten	 koken,	 het	 huishouden	 	 en	 vergeet-
achtigheid.	Vragen	als:	hoe	weet	ik	dat	mijn	man	aan	Alzheimer	lijdt?	Wie	helpt	
mij	met	het	huishouden	als	ik	na	mijn	operatie	weer	thuis	kom?	Heb	ik	nog	wel	
recht	op	huursubsidie	nu	ik	alleen	achtergebleven	ben?	Tel.:	0345-515227	of	e-
mail:	smooren@elkwelzijn.nl	
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BERICHT	VAN	HET	BESTUUR	VAN	BILJARTCLUB	“de		Ontmoeting”	
	
In	juni	2011	stond	er	in	het	blad	“DE	KIJKER”	een	
oproep	met	de	aanhef:	
“Meld	 je	 nu	 aan”	 	 bij	 voldoende	 belangstelling	
gaat	 er	 een	 biljartclub	 van	 start.	 Het	 gaat	 om	
biljarten	 voor	 je	 plezier	waarbij	 gezelligheid	 en	
het	ontmoeten	van		
mensen	een	grote	rol	spelen.	
	
Kort	 na	 de	 bezorging	 van	 het	 blad	 kwamen	 er	

veel	 reacties	 binnen	 en	 konden	 we	 van	 start	 gaan	met,	 zoals	 we	 ons	 hebben	
genoemd:	biljartclub	“de	Ontmoeting”.	
Dit	is	niet	alleen	de	naam	van	het	restaurant	in	BonVie	waar	we	onze	wekelijkse	
bijeenkomsten	houden,	maar	ook	de	 verwijzing	naar	het	 elkaar	 in	 goede	 sfeer	
ontmoeten,	waar	sterk	de	nadruk	op	ligt.	
Op	 de	 woensdagmiddag	 zijn	 we	 met	 een	 grote	 enthousiaste	 groep	 van	 start	
gegaan,	maar	door	de	alsmaar	toenemende	belangstelling	zijn	daar	ook	nog	de	
maandag-	en	woensdagavond	bij	gekomen.	
Spelvreugde	en	plezierige	onderlinge	contacten	zijn	de	belangrijkste	pijlers	van	
de	 club.	 Door	 toepassing	 van	 het	 moyennesysteem	 spelen	 we	 met	 z’n	 allen	
(hoog	en	lager	spelenden)	in	één	onderlinge	competitie.	
Tijdens	het	biljarten	 komen	er	diverse	onderwerpen	 ter	 sprake.	Huis-,	 tuin-	 en	
computerproblemen	 worden	 onder	 elkaar	 opgelost.	 Iets	 wat	 onze	 bijeen-
komsten	dan	ook	zo	bijzonder	maakt.	
Eind	mei	hebben	we	onze	5e	competitie	afgerond	met	een	feestelijke	slotdag,	de	
winnaars	werden	gehuldigd	en	de	bijbehorende	bekers	uitgereikt.	
Een	compleet	competitieoverzicht	en	meer	informatie	over	onze	club	vind	je	op	
onze	website,	google	even	naar	biljartclub	“de	Ontmoeting”.	
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Uit	het	leven	gegrepen	…!	
Een	rubriek	over	dagelijkse	leuke,	maar	ook	minder	leuke	zaken.	
	
Twaalf	uur	in	de	avond.	Nog	even	een	glaasje	wijn	en	dan	naar	bed.	De	deurbel	
gaat.	Het	blijkt	de	politie	te	zijn	met	de	vraag:	“Wilt	u	even	naar	buiten	komen,	
want	uw	auto	staat	in	brand!”.	Alles	gaat	overhoop.	Een	gevoel	van		onmacht	en	
kwaadheid,	politie	over	de	vloer,	het	naar	bed	gaan	is	nog	ver	weg.	De	volgende	
dag	is	het	onrustig,	telefoontjes	plegen,	zaken	regelen,	al	met	al	veel	gedoe.		Een	
financiële	 strop,	 want	 de	 auto	 was	 -	 gezien	 zijn	 leeftijd	 -	 alleen	 nog	 WA	
verzekerd.	Een	nacht	en	een	dag	met	een	zwart	randje	eromheen.	De	volgende	
dag	naar	Tiel,	want	 ik	had	beloofd	om	naar	de	 sponsorloop	van	kinderen	voor	
een	goed	doel	te	gaan.	Met	de	trein	naar	Tiel,	want	een	auto	had	ik	nu	dus	niet	
meer.	Op	de	school	heerlijke,	vrolijke	en	levenslustige	kinderen.	In	de	trein	terug	
naar	 Culemborg	 geniet	 ik	 van	 het	 uitzicht	 op	 de	 prachtige,	 in	 bloei	 staande	
fruitbomen.	 In	 het	 zonnetje	 lopend	 	 naar	 huis	 kijken	 me	 in	 het	 groene	 gras	
schattige	madeliefjes	(of	ook	wel	meizoentjes	genoemd)	en	paardenbloemen	mij	
aan	 alsof	 ze	willen	 zeggen:	 “Pluk	 ons	 dan!”.	 	 Toen	 ging	 voor	mij	 de	 zon	weer	
schijnen,	want	 ik	 realiseerde	me	 dat	 ik	 de	momenten	waarvan	 ik	 geniet	moet	
“plukken”	en	er	een	gouden	randje	omheen	moet	doen.	Ik	heb	de	bloemetjes	in	
het	gras	laten	staan,	maar	ben	wel	langs	de	bloemist	gegaan.	Heb	een	mooie	bos	
bloemen	gekocht	en	heb	ze	thuis	in	een	vaas	gezet	met		een	druppie	chloor	(om	
ze	langer	te	laten	staan).	Nu	enkele	dagen	later	staan	ze	er	nog	fris	bij	en	denk	ik	
weer	terug	aan	de	“gouden”	momenten,	die	ik	ervoer	na	de	nacht	en	de	dag	met	
het	 “zwarte	 randje”.	 Het	 blijkt	 ook	 nu	 weer,	 dat	 na	
vervelende	 zaken	 ook	 weer	 goede	 momenten	 komen.	
Momenten	om	te	koesteren,	 te	plukken,	er	een	gouden	
randje	omheen	te	doen	en	er	nog	lang	van	te	genieten.		
	
	
IETS	STUK	EN	VINDT	U	HET	ZONDE	OM	WEG	TE	GOOIEN	??	
Elke	tweede	zaterdag	van	de	maand	wordt	er	in	de	Stadswerkplaats		
het	Repair-	Café	gehouden	(zie	agenda	van	SSCC	op	pag.	13)	
Enthousiaste	vrijwilligers	doen	hun	best	om	kapotte	apparaten	te	repareren,		
zoals	lampen,	koffiezetters,	kleding,	fietsen	en	alles	wat	nog	meer	voorbij	komt.	
De	 reparatie	 moet	 wel	 eenvoudig	 uit	 te	
voeren	 zijn.	 Tussen	 12.00	 en	 15.30	 uur	 kan	
men	komen	met	een	kneusje.					
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EEN	DIAGNOSE	DEMENTIE	IS	NOG	STEEDS	TABOEGEVOELIG	
Overgenomen	uit	Alzheimer	Magazine	van	december	2015	
	
Mw.	Mariette	Hofman-de	Vos	is	medewerker	Hulp	&	
Informatie	 en	 coördinator	 bij	 Alzheimer	 Nederland.	
Zij	 traint	vrijwilligers	en	voorziet	hen	van	voldoende	
deskundigheid	op	het	gebied	van	dementie	om	hun	
werk	 te	 kunnen	 doen.	 Daarnaast	 beantwoordt	 zij	
inhoudelijk	 vragen	 die	 via	 e-mail,	 het	 forum	 en	 so-
ciale	media	bij	haar	binnenkomen.	
	
De	meeste	mensen	bellen	of	mailen	voor	hulp	bij	een	
dilemma,	 zoals	wel	 of	 geen	opname	 in	 een	 verpleeghuis.	Mantelzorgers	willen	
hun	naaste	vaak	zo	lang	mogelijk	thuis	houden.	Ze	voelen	zich	schuldig	als	ze	niet	
langer	voor	hun	partner	of	ouder	kunnen	zorgen.	Het	voelt	als	falen.	Een	ander	
dilemma	is	het	(blijven)	autorijden.	Als	autorijden	echt	niet	meer	verantwoord	is,	
hoe	krijg	je	dan	iemand	met	dementie	zover	dat	hij	of	zij	de	auto	laat	staan?	Het	
is	ontzettend	moeilijk	om	 iemand	die	vrijheid	en	autonomie	te	ontnemen.	Ook	
merkt	 Mariette	 dat	 er	 veel	 schroom	 is	 om	 naar	 de	 huisarts	 te	 gaan	 met	 het	
vermoeden	van	dementie.	Een	diagnose	DEMENTIE	is	nog	steeds	taboegevoelig.	
Mensen	 willen	 geen	 stempel.	 Terwijl	 het	 juist	 goed	 is	 om	 naar	 de	 huisarts	 te	
gaan.	 Een	 vroege	 diagnose	 betekent	 dat	 je	 in	 een	 vroeg	 stadium	 zorg	 en	 on-
dersteuning	kunt	regelen	en	kunt	nadenken	over	eventuele	opname:	waar	zou	je	
naar	toe	willen	als	het	zover	komt?	
	
Alzheimertelefoon:	zeven	dagen	per	week,	van	’s	morgens	9.00	uur	tot		avonds	
23.00	uur,	is	er	gelegenheid	om	je	verhaal	te	doen	en	steun	te	zoeken	bij	een	van	
de	vrijwilligers.	Zij	erkennen	hoe	zwaar	mantelzorgers	het	kunnen	hebben	in	de	
zorg	voor	iemand	met	dementie.		
Te	bereiken		via	telefoon	0800-	5088	(gratis)	
	
N.B.:	 Alzheimer	 Nederland	 zoekt	 er	 enthousiaste	 vrijwilligers	 bij	 voor	 de	

Alzheimertelefoon.	Bent	u	ervaringsdeskundige	en/of	heeft	u	in	uw	werk	
te	maken	met	 dementie?	 En	wilt	 u	 graag	 een	 luisterend	 oor	 bieden	 en	
advies	geven	over	het	omgaan	met		en	bij	dementie?		
Stuur	dan	een	e-mailtje	naar	Mariette:	
m.hofman@alzheimer-nederland.nl	
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Op	“Stadsmuis	Culemborg”		kon	je	al	veel	informatie	vinden	over	evenementen	
in	Culemborg.	Maar	eerdaags	gaat	deze	 leuke	rubriek	zich	uitbreiden	en	wordt	
een	 lifestyle	 magazine,	 genaamd	 LEK	Magazine.	 	 LEK	Magazine	 informeert	 en	
inspireert	over	alles	wat	met	Culemborg	te	maken	heeft.	Er	is	veel	aandacht	voor	
Culemborgse	 ondernemers,	 maar	 ook	 voor	 cultuur,	 natuur	 en	 recreatie	 in	 en	
rondom	Culemborg.		
Je	 leest	 hier	 o.a.	 verhalen	 over	 de	mensen	 in	 Culemborg,	 over	 bedrijven,	 over		
interessante	 inwoners,	 recepten	 van	 gerechten	waar	 wij	 graag	 voor	 omrijden.	
Verhalen	 over	 de	 historie	 en	 de	 natuur	 in	 en	 om	 de	 stad.	 En	 natuurlijk	 een	
agenda	met	voorstellingen	en	evenementen	die	de	volgende	weken	de	moeite	
waard	 zijn.	Achtergronden,	 evenementen,	 cultuur,	 geschiedenis	 en	natuur,	 het	
staat	er	allemaal	in.		
	

	
		 	 	 	 	 	 Een	nieuw	logo	van	LekArt		
(Men	bouwt	tevens	aan	een	nieuwe	website)	
De	eerste	tweejaarlijkse	beeldendekunstmanifestatie	in	en	
om	 Culemborg	 van	 LekArt	 was	 in	 1990.	 De	 Culemborgse	
kunstenaar	Rop	Philippi	was	een	van	de	initiatiefnemers.	
LekArt	 begon	 als	 een	 kunstroute	 langs	 werken	 van	 Cu-
lemborgse	kunstenaars	op	 locaties	 in	de	binnenstad	en	 is	

uitgegroeid	tot	een	omvangrijk	kunstfestival,	bekend	tot	 in	het	buitenland.	Om	
de	 twee	 jaar	wordt	 de	 stad	 omgetoverd	 tot	 een	 openluchtmuseum	waar	 zo’n	
15.000	mensen	op	afkomen.		
	
ANNO	2018	
In	het	 jaar	 2018	 (28	 tot	
30	 september)	 zal	 er	
weer	 een	 manifestatie	
zijn.	 Dit	 wordt	 een	 bij-
zonder	jaar.	700	jaar	Cu-
lemborg!	
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UIT	IN	HET	WEEKEND	
	
LOCATIE:		WERK	AAN	HET	SPOEL	(GOILBERDINGERDIJK	40)	
	

! Zondag	12	juni	van	13:00-16:00u	
Het	 KEC	 orkest	 &	 Pieter	 Aafjes	 verzorgen	 een	 muzikale	 en	 beeldende	 zomer-
voorstelling.	Met	 o.a.	 Rapunzel	 (arr.	 Appelmonds),	 Lord	 of	 the	 Rings,	 Aladdin,	
Peer	Gynt	en	Flight	of	the	bumble	bee.	
Verhalenverteller	 Eric	 Borrias	 smeedt	 de	 optredens	 aaneen	 tot	 een	 sprook-
jesachtig	geheel.	
	

! Zaterdag	en	Zondag		18	en	19	juni:		FORTENFAIR		
Op	de	 zaterdag	 sport	 en	 spel	 en	op	de	 zondag	 snuffelen	 in	de	 kraampjes	 (120	
deelnemers)	 met	 hun	 bijzondere	 aanbod	 van	 retromeubels,	 duurzame	 pro-
ducten,	hippe	mode	en	designsieraden,	poëzie-bloemen	en	verschillende	 food-
trucks	pleinen.	
Muzikale	omlijsting	door	zingende	troubadours,	singer-songwriters,	Pieter	Aafjes	
en	Braziliaanse	klanken.	
	
	
STADSWANDELING	CULEMBORG:			
Op	zaterdag	4	juni	en	op	zaterdag	2	juli	
	
Stadswandelingen	Culemborg	onder	leiding	van	een	gids,	met	zijn	middeleeuws	
stratenplan	en	rijke	historie,	zijn	extra	de	moeite	waard.	
Enthousiaste	 stadsgidsen	kennen	de	binnenstad	goed	en	vertellen	 interessante	
verhalen	 over	 het	 prachtige	 stadhuis,	 de	 unieke	 stadsmuur,	 de	 opvallende	
synagoge	 en	 vele	 andere	 historische	 gebouwen	 en	 leuke	 groene	 doorkijkjes.	
Deze	 wandeling	 duurt	 ongeveer	 anderhalf	 uur.	 In	 overleg	 zijn	 ook	 kortere	
wandelingen	mogelijk.			
Vertrek	 om	 11:00u	 vanaf	 het	 voorplein	 van	 het	 museum	 Elisabeth	 Weeshuis,	
Herenstraat	29.		
	
Nieuw	 is	 dit	 jaar	 een	 kort	 bezoek	 aan	 de	Grote	 of	 Barbarakerk.	 En	 omdat	 het	
Elisabeth	Weeshuis	weer	open	is,	kan	ook	de	weeshuistuin	of	het	drieluik	van	Jan	
Deijs	bezocht	worden.	
	
N.B.:	 Stadswandelingen	 zijn	 het	 hele	 jaar	 rond,	 elke	 dag	 van	de	week,	 op	aan-
vraag	mogelijk.	
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TERUGBLIK	BIESBOSCH-REISJE	VAN	23	APRIL	2016	
	
Met	 13	 deelnemers	 en	 twee	
busjes	 met	 twee	 chauffeurs	
van	 Klaartje	 togen	 we	 naar	
Rondvaartbedrijf	Zilvermeeuw	
in	 Drimmelen	 voor	 een	 boot-
tocht	 door	 De	 Biesbosch.	We	
kwamen	keurig	op	tijd	aan	en	
via	de	Bergse	Maas	voeren	we	
twee	 uur	 lang	 door	 de	 wa-
teren	 van	 het	 Nationaal	 Park	
De	Biesbosch.	We	hadden	goede	plaatsen	aan	het	raam	en	werden	meteen	van	
koffie/thee	met	gebak	voorzien.		
Om	het	bestaan	van	de	Biesbosch	voor	de	toekomst	veilig	te	stellen,	is	dit	groene	
labyrint	in	1994	toegewezen	als	Nationaal	Park.		
	
In	 de	 wilgenbossen	 komen	 zoogdieren	 voor	 zoals	 reeën,	 bunzings,	 vossen,	
boommarters,	Noorse	woelmuizen,	hazen	en	bevers.	Verder	is	de	Biesbosch	het	
domein	 van	 de	 kleine-	 en	 de	 grote	 zilverreiger,	 purperreiger,	 roerdomp,	
aalscholver,	 blauwborst,	 wielewaal	 en	 ijsvogel.	 De	 zeearend	 is	 sinds	 2006	 het	
hele	jaar	 in	het	gebied	aanwezig,	na	eeuwenlang	te	zijn	weggeweest.	 In	april	 jl.	
heeft	 een	 visarendpaartje,	 na	 jaren	 lang,	 wel	 3	 eieren	 gelegd.	 Lang	 niet	 alle	
“bewoners”	van	dit	Nationaal	Park	lieten	zich	zien,	maar	we	hebben	genoten	van	
de	prachtige	natuur.	
Met	 dank	 aan	 de	 sponsoring	 van	 Stichting	 Samen	 Verder	 en	 dank	 aan	 de	
uitstekende	vrijwillige	chauffeurs	kijken	we	terug	op	een	fantastische	middag.	
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RIJBEWIJSKEURING	75+																																			
	

DATA	RIJBEWIJSKEURINGEN:		Woensdagen	6	juli,	3	aug.,	7	sept.	en	5	okt.	
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	keu-
ringsarts,	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	jl.	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	
	
	
MUZIEK	IN	DE	MUZIEKTENT	IN	DE	PLANTAGE	
Zondag	12	juni	14.00	uur	Judith	Jopse	en	Otherwise	
Zondag	24	juli	14.00	uur:	The	Dutch	Old	Timers	Jazzband	
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								MIDDAGREISJES	VAN	DEUR	TOT	DEUR	
	
	
	

	
• STREEKMUSEUM	BARON	VAN	BRAKELL	IN	OMMEREN		
In	 dit	 ontzettend	 leuke	museum,	 gelegen	 op	 het	 landgoed	Den	 Eng,	 komt	 het	
verleden	 van	 de	 Betuwe	 weer	 tot	 leven.	Sinds	 dit	 jaar	 is	 hier	 ook	 het	
boerenwagenmuseum	 uit	 Buren	 ondergebracht.	 We	 rijden	 een	 aardige	 route:	
heen	 via	 Ravenswaaij/Rijswijk	 langs	 de	 Lek	 en	 terug	 over	 Buren.	 Door	 de	
entreeprijs	van	het	museum	is	deze	middag	wat	prijziger.	

! Tijd:	woensdag	20	juli	en	donderdag	18	augustus	om	13.15	uur	
! Kosten:	€	12.00,	inclusief	entree	museum	en	koffie	met	gebak		

	
• MOEKE	MOOREN	IN	APPELTERN	
Deze	middag	 rijden	we	 via	 Tiel	 een	mooie	 route	 naar	 Appeltern	 en	 gebruiken	
koffie	met	gebak	op	het	prachtige	terras	aan	de	Maas.	Terug	rijden	we	via	Zalt-
bommel.		

! Tijd:	donderdag	7	juli	en	dinsdag	2	augustus	om	13.15	uur	
! Kosten:	€	8.00,	inclusief	koffie	met	gebak	

	
• KAASBOERDERIJ,	 LANDWINKEL	 EN	 KAASMUSEUM	 DE	 WEISTAAR	 IN	

MAARSBERGEN		
Heen	via	Eck	en	Wiel	en	Amerongen	langs	de	Lek	en	terug	over	Leersum	en	Wijk	
bij	Duurstede.		

! Tijd:	dinsdag	12	juli	en	donderdag	28	juli	om	13.15	uur	
! Kosten:	€	8.00,	inclusief	koffie	met	gebak	

	
• LEK-	EN	LINGEROUTE		
Prachtige	 route:	 via	Hei-	en	Boeikoop	 langs	 lekdijk	 richting	Ameide	naar	Meer-
kerk	 waar	 we	 koffie	 met	 gebak	 gebruiken.	 Daarna	 rijden	 wij	 via	 de	 Bazeldijk	
richting	Arkel,	naar	Leerdam.	

! Tijd:	woensdag	10	augustus	en	donderdag	25	augustus	om	13.15	uur	
! Kosten:	€	8.00,	inclusief	koffie	met	gebak	

Voor	deze	80+	reisjes	kunt	u	zich	opgeven	bij	mw.	Riet	van	Hazendonk.	Tel.	0345-
515001.	Circa	een	week	voor	vertrek	belt	zij	u	op	om	te	vertellen	hoe	laat	u	klaar	
moet	staan	om	opgehaald	te	worden.		
Betalen	kunt	u	op	de	middag	zelf	aan	een	van	de	begeleiders.				
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AGENDA	 	SSCC	
JUNI	

AGENDA	STICHTING	SENIOREN	COLLECTIEF	CULEMBORG	
JUNI	2016	

Wo.	01	juni	 Rijbewijskeuring	 Zie	pag.	10	
Za.	04	juni	 Schaapscheerderfeest	

Op	kinderboerderij	De	Heuvel	
12:00-17:00u	

Za.	04	juni	 Stadswandeling	vanaf	het	Elisabeth	
Weeshuis	Museum		
Zie	pag.	08	

11:00u	

Za	.04	juni	 Buurtfeest	op	Schoolhof	West	(zie	pag.	3)	 10:00-15:00u	
Za.	04	juni	 Wandelen.	Vertrek	vanaf	De	Raaf	nr.	2	 10:00u	
Za.	04	juni	 Rondleiding	in	het	oude	stadhuis,	Oude	

Vismarkt	4	(Gratis)	
14:00u	

Zo.	05	juni	 Kofferbakmarkt	aan	de	Costerweg	 09:00-6:00u	
Di.	07	juni	 Met	de	Museum	Plus	Bus	naar	“van	Gogh”	

Zie	pag.	9	v/d	DE	KIJKER	van	april	nr.3-2016	
Deze	tocht	is	gratis,	dank	zij	de	Bank-
Giroloterij.	Wel	dient	de	luch	á	€	12,50	te	
worden	betaald.	
	Er	zijn	nog	enkele	plaatsen	beschikbaar!	
Voor	informatie/	opgave:	Virginie	
Vermeulen.	Tel	06-	39142217	

Vertrek	09:00u	
vanaf	
ElkWelzijn	op	
de	
Meerlaan	25	

Za.	11	juni	 Repair	café.	Zomereditie,	met	kledingruil	
In	Stadswerkplaats,	Dahliastraat	30	

12:00-16:00u	

Zo.	12	juni	 Judith	Jobse	en	Otherwise	
Muziektent	In	de	Plantage.	Toegang	gratis	

14:00-16:00u	

Wo.	15	juni	 BUURTMAALTIJD		in	Daltonschool.	 Zie	pag.	03	
Za.	18	juni	 Wandelen.	Vertrek	vanaf	De	Raaf	nr.	2	 10:00u	
Zo.	19	juni	 Excursie	aan	de	Lek.	

Zie	pag.10	v/d	DE	KIJKER	van	mei	nr.	4-2016		
14:00u	

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

19:00-00:00u	

Zo.	26	juni	 Korendag.	Op	diverse	buitenlocaties	 11:00-17:00u	
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AGENDA																																																																								BEATRIXSTRAAT	20										
																																																																								
DATUM	 ACTIVITEIT	 	TIJDSTIP	
	 JUNI	en	JULI	
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	
Za.	 11	juni	 Verkoop	Jonker	schoenen	op	het	Plein	 10:00-12:00	
Wo.	 15	juni	 	“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.	€	4,00	 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	
Vr.	 01	juli	 Ballroom	dansmiddag.	Gratis	entree	 14:00-16:00	
Vr.	 08	juli	 Accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Ma.	 11	juli	 	Visserskoor	op	het	Plein.	Gratis	entree	 19:00-21:00	
Di.	 12	juli	 Bewegen(thema	De	Tour	de	France).	Gratis	 10:00-12:00	

Do.	 14	juli	 Spelmiddag	op	het	Plein.	Gratis			 14:00-16:00	
Wo.	 20	juli	 Oude	Ambachtenmarkt	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.	 22	juli	 Accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.	 29	juli	 Beautyochtend	op	het	Plein.	Kosten	€	4,00	 10:00-11:30	
Vr.	 29	juli	 Poffertjes	met	ijs	en	fruit	op	het	Plein	o.b.v.	

Radio	Nostalgia.	Kosten	€	4,00	
14:00-16:00	

	
Elke	woensdag:		DIS	Computerhulp.	Pas	weer	vanaf	14	september	
	
Elke	woensdag:		Schilder-	tekenclub:	vrije	inloop:	09:30-11:30	   
Geen	kosten:	zelf	schilder-,	teken-	of	knutselspullen	meebrengen.		
Contact-persoon:	mw.	Marthie	Reverda				
Elke	maandag:				Brei-	en	haakcafe.				Van	9:30-12:00		
Voor	 info:	 mw.	 Gerrie	 Voorhorst,	 tel.	 520164	 en/of	 mw.	 Ria	 Spronk,	 tel.	
513292	
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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	pas	weer	vanaf	12	september	
18:00	–23:00u	 	Biljarten	met	biljartclub	De	Ontmoeting	
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	
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	/	koffie	voor	€	0,75	/	€	1,00	
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VAN HET BESTUUR 
 

Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen dat, na overleg met de lokale 
afdelingen van de ouderenbonden KBO en PCOB, beide organisaties een 
bestuurslid voor het Collectief hebben voorgedragen. Na een kennismakings-
gesprek is duidelijk dat de heer Jan Pieters van de KBO en de heer Hans Dirkse 
van de PCOB een waardevolle aanvulling zijn voor het bestuur van de Stichting 
Senioren Collectief Culemborg.  Met deze beide heren bestaat het bestuur thans 
uit 5 personen. In de praktijk zal worden nagegaan of het bestuur hiermede 
voltallig is of dat er nog een verdere uitbreiding noodzakelijk zal moeten zijn om 
de continuïteit van de Stichting te kunnen blijven waarborgen.   
 

Enige tijd geleden werden wij benaderd door de preventie medewerkster van de 
GGD en een specialiste “Risico´s en Veiligheid” van de Brandweer, beiden van de 
regio Gelderland Zuid.  
Inmiddels hebben wij met beide dames een gesprek gehad.  Uit dit gesprek is 
gebleken dat brandincidenten met als gevolg ernstige letsels bij ouderen steeds 
meer voor komen. De oorzaak wordt gezocht in het langer thuis wonen van 
ouderen, maar ook in het feit dat meubilair en kleding steeds meer brandbare 
stoffen bevatten. Beide organisaties willen daarom voorlichting geven aan 
ouderen en hebben daarom Senioren Collectief om  medewerking gevraagd.  Het 
was een zeer constructief gesprek. Allerlei veiligheidsaspecten kwamen naar 
voren. Niet alleen brandveiligheid, maar ook veiligheid in huis en de buurt. 
Tevens is er gesproken over hoe te handelen bij acute gezondheidssituaties en 
wanneer bijvoorbeeld 112 moet worden gebeld. We zijn uit elkaar gegaan met 
de afspraak dat de dames van de Brandweer en de GGD met een voorstel komen 
voor een voorlichtingsplan voor senioren van Culemborg over “veiligheid en hoe 
te handelen bij een noodsituatie”.  Wij houden u op de hoogte. 
 

Bezoek ook eens onze website: www.seniorencollectiefculemborg.nl 
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THEMA BIJEENKOMST DIGITALE SAMENLEVING OP 6 OKTOBER 2016 
 

Steeds meer informatie over diensten en producten worden digitaal aange-
boden. Een toegankelijke maatschappij voor senioren vraagt veel om mee te 
kunnen blijven doen. Hebt u wel of geen computer, laptop, I-pad of tablet, 
smartphone of E-reader dan is deze middag de moeite waard om te bezoeken. 
Want veel is veranderd zoals de post, betalingen, telefoon, belasting, boeken 
lezen, openbaar vervoer, contacten onderhouden, producten kopen, de zorg en 
de overheid. 
Ook al weet u weinig van deze ontwikkelingen, u gaat met méér kennis hierover 
naar huis. Zet daarom deze datum alvast in uw agenda. U zult er geen spijt van 
krijgen. 
 

De ouderenbonden PCOB, KBO en Senioren Collectief 
 

 

WANDELCONCERT PIETER AAFJES 

Datum: 3 juli 2016 
Tijd: 16:00-17:00u  

3 juli 2016 – Barbaraconcert Groot Orkest  

Op zondag 3 juli geeft het Groot Orkest van Pieter Aafjes een Barbaraconcert 
tijdens het Barbara-Festival, georganiseerd door Stichting De Roos van 
Culemborg. Tijdens dit wandelconcert kan er kosteloos de Grote- en of Barbara-
kerk binnengelopen worden en geluisterd worden naar een afwisselend 
programma. Muziekstukken die o.a. gespeeld worden zijn El Caminio Real, Entry 
march of the Boyars en Nabucco. 

Locatie: grote en/of Barbarakerk (Entree is gratis) 
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WERELDDANSGROEP  VOOR 55- PLUSSERS “BALANS” 
 
Werelddansgroep  voor 55+-plussers 'Balans' begint 
iedere week goed: op maandagochtend wordt er in 
een gezellige sfeer en in een mooie ruimte van de 
Volksuniversiteit West-Betuwe een gevarieerd 
programma van internationale folkloredansen 
aangeleerd en doorgedanst door een gezellige groep 
dansers onder leiding van docente Willemieke van 
Rooij. De dansochtend wordt onderbroken door een ruime koffiepauze, die 
benut wordt om allerlei wetenswaardigheden uit te wisselen en geanimeerde 
gesprekken te voeren. 
De Werelddans heeft haar wortels in de folkloristische dansen van de 
verschillende landen in diverse werelddelen, maar is in haar recreatievorm 
aangepast aan de moderne tijd. In de lessen, georganiseerd door de Vu West-
Betuwe, worden zowel tamelijk recent ontstane dansen, als (soms eeuwen-) 
oude dansen aangeleerd en uitgevoerd. Er wordt gedanst in verschillende 
opstellingen: soms in een kring, dan weer in een opstelling zoals in het verleden 
aan de adellijke hoven werd gedanst, vaak ook in 2-tallen of individueel en los in 
de ruimte. Het repertoire varieert van gezellige country line en Amerikaanse 
squaredansen tot vrolijk en swingend Zuid-Amerikaans, van introvert Armeens 
tot ongecompliceerd West-Europees, van zachte en melancholische Balkandans 
tot expressief en uitbundig Joods-Chassidisch. Kortom, het is een zeer 
gevarieerde dansvorm. De dansgroep kan nog wat nieuwe leden gebruiken. uit 
onderzoek is gebleken dat dansen voor de ouder wordende mens een heel 
goede manier is om zowel lichamelijk als geestelijk in conditie te blijven. Dansen 
doet namelijk enerzijds een beroep op uithoudingsvermogen en spierkracht, 
maar anderzijds ook op het geheugen en coördinatievermogen. En de 
gezelligheid van het hebben van sociale contacten draagt daar natuurlijk ook aan 
bij. De groep bestaat op dit moment alleen uit vrouwen, maar mannen zijn 
vanzelfsprekend ook van harte welkom. 
 
VOELT U ZICH AANGESPROKEN? 
KOM GERUST EEN KEER KIJKEN OF (GRATIS) MEEDANSEN.  
Het cursusjaar loopt t/m 20 juni, we starten weer op 5 september. De lessen 
vinden iedere maandagochtend van 9:30-12:00 plaats in ”het Atelier” in het 
Elisabeth Museum in de Herenstraat 29, Culemborg. Informatie is ook te vinden 
op de site van de VU West-Betuwe. 
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DAGTOCHT NACHTWACHT DALFSEN 
EN 

BAKKERIJ- EN IJSMUSEUM HELLENDOORN, WOENSDAG 31 AUGUSTUS 
 

Om 08.30 uur vertrekken we vanaf de garage 
van Streef en via een ophaalroute gaan we op 
weg naar Garderen. 
Bij restaurant “Zondag” gebruiken we tussen 
ca. 10:00 en 10:45u de koffie met gebak. 
Daarna rijden we naar Dalfsen waar we van ca. 
11:30u tot 14:30u zullen verblijven.  
Bij restaurant “Madrid” krijgen we eerst uitleg 
over het unieke schilderij “De Nachtwacht”. In 
dit restaurant gebruiken we ook een 3-gangen 
diner. Van 15:00 tot 16:30 zijn we in het 
“Bakkerij- en IJsmuseum” in Hellendoorn te 
gast. We krijgen daar een rondleiding en een 
boeiende demonstratie. Om ca. 18:30 zijn we 
weer terug in Culemborg. 

 
De prijs voor deze dag bedraagt €42 per persoon. Dit is inclusief buskosten, 1 x 
koffie en gebak, uitleg over De Nachtwacht, het 3-gangendiner, entree en 
rondleiding in het Bakkerij- en IJsmuseum. 
 

Het aanmeldingsformulier (zie pag. 9) kunt u inleveren vóór 21 augustus bij 
Yvonne Brouwers,  Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg. 
E-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl   
Betaling graag ook vóór 21 augustus op rekening NL58RABO 0308617800 t.n.v. 
SSCC Culemborg.  
Deze reis wordt gesponsord door BLADT CHARITY 
 

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  Van Reesweg/Vianense Poort     
4  O   08.45 uur  Lalainglaan/hoek Dreef  
5   O   08.50 uur  Driestad (bij bushalte)            
6    O   08.55 uur  Marskramer Chopinplein  
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …! 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken. 
 
Elke dag lees ik in de krant over vluchtelingen. Mensen die huis en haard moeten 
verlaten. Niet vrijwillig, maar gedwongen door de omstandigheden in hun land. 
Wij, die in 1995 moesten evacueren voor het hoge water, wisten dat wij terug 
konden, wisten dat bij terugkomst ons huis er nog zou staan, wisten dat onze 
huisraad en kostbare herinneringen er nog waren, maar toch ….. 
Enkele dagen later waren we weer thuis, weer in onze eigen omgeving. Maar 
wat heeft het veel met ons gedaan, we praten er nog steeds over. 
Denk je eens in wat dit voor vluchtelingen moet zijn: aankomen in een onbekend 
land, geen familie om je heen, niet de taal verstaan of spreken, vreemde 
gewoontes, niets meer van je zelf hebben en waarschijnlijk nooit meer terug 
kunnen naar je eigen land.  Ik moet er niet aan denken dat mij dit ooit zou 
overkomen. Dezer dagen vond ik een gedicht dat me heeft aangegrepen en dat 
ik ooit heb bewaard. Ik wil het hier met u delen omdat het nog steeds zo 
tekenend is voor de hedendaagse vluchtelingen. Een gedicht dat “uit het leven is 
gegrepen!” 
 
 

Vluchtelingen bestaan niet 
Maar ik ben geen vluchteling,  want ik ben niet gevlucht 
Ik ben weggewaaid als een blad van een boom 
Er is een verschrikkelijke wind opgestoken. 
Een wind vol vuur, terreur en verminking. 
En op een dag. Op een dag die ik mij niet meer herinner, ben ik weggewaaid. 
Wie zou er uit zichzelf vluchten, wie zou er zonder afscheid nemen 
z’n eigen huis, z’n land, z’n eigen familie in de steek laten en dan 
ergens aankomen waar je niet welkom bent? 
Vluchtelingen zijn nooit welkom, nergens, dat weet iedereen. 
Dat heeft de geschiedenis al vaak bewezen. Waarom zou  je dan vluchten. 
Waarom een langzame dood sterven in een vreemd land als je op de drempel van 
je eigen huis ook kunt sterven. 
Vluchtelingen bestaan niet, er bestaan alleen weggewaaide mensen, 
mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen. 
 
(Uit: Mirad een jongen .. theaterstuk door Ad de Bont) 
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INFORMATIE VAN ELK WELZIJN 

 VRAAG en AANBOD 
ElkWelzijn  biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op 
hun website kunt u alle informatie over het aanbod (en de vragen) van de 
vrijwilligersorganisaties en informele zorgorganisaties in Culemborg vinden.  
 TALENTENBANK 
Daarnaast biedt de TALENTENBANK mogelijkheden voor vrijwilligers om hun 
talenten aan te bieden. Daarmee wordt gelegenheid geboden om antwoorden te 
vinden op vragen als: 
- Ik zoek een maatje om gezellig mee te gaan wandelen; 
- Wie kan mij op gang helpen met het gebruik van mijn nieuwe tablet? 
- Is er iemand die mij een handje kan helpen bij het snoeien van de heg?  
- Enzovoort, enzovoort….. 
Daar staat tegenover dat bijna iedereen ook wel iets te bieden heeft, iets kan 
doen voor een ander of ergens heel goed in is. Misschien bent u wel een 
keukenprins of keukenprinses of zou u graag een handje helpen bij een zieke 
buurvrouw of wijkgenoot.  
Als u daar behoefte aan heeft, brengen de wijkcoaches van ElkWelzijn u graag bij 
elkaar en helpen u daarbij. Contact met hen opnemen kan via email: 
info@elkwelzijn.nl of telefonisch op 0345 515227. Ook kunt u de wijkcoaches 
aanspreken als u hen door de wijk ziet lopen. 
 

DIENSTEN ONTVANGEN OF AANBIEDEN ZONDER GELD 

(www.letsruilculemborg.nl) 

“Ik zou best een keer mijn interieur willen veranderen, 
maar ik heb geen geld.”  “Ik kan niet zo goed klussen, 
maar wel lekkere taarten bakken”. 

Bij LETS ruil Culemborg  kunt u van alles verhandelen 
zonder dat er (veel) geld aan te pas komt. Voor 5 euro per jaar bent u al lid en 
daarna kunt u diensten en producten kopen óf aanbieden. Dit kopen en 
aanbieden gaat via fictief geld, de zogenaamde “kuiltjes”.  Andere voordelen: 
door het verenigingskarakter van LETS Ruil kun je nieuwe sociale contacten 
opdoen, versterk je de lokale economie, en ruilen is natuurlijk goed voor het 
milieu.  Voor meer info of lid worden e-mail naar:  
letsruilculemborg@gmail.com  of bel naar telefoon: 0345-533097 
 
 

mailto:info@elkwelzijn.nl
mailto:letsruilculemborg@gmail.com
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MUZIEK IN DE MUZIEKTENT IN DE PLANTAGE VAN 14.00-16.00 UUR 
 
Zondag 24 juli: The Dutch Old Timers Jazzband.   
Deze jazzband was 50 jaar geleden een 
studentenorkest in Amsterdam. De club viel uit 
elkaar maar in 2005 werd de band heropge-
richt. De band bestaat uit 6 leden met samen 
zo’n 350 jaar jazz-ervaring.  
 

Zondag 14 augustus: De Thomson Bridge Band 
Het repertoire bestaat uit typische Big Band 
muziek aangevuld met o.a. muziek uit films en 
musicals. De band ontleent haar naam aan de 
brug over de Maas bij Grave. De Thompson 
brug is een belangrijke verbinding voor de 
muzikanten, die aan weerszijden van de Maas 
wonen en ook met hun muziek graag willen 
verbinden. 
 

Zondag 21 augustus: RSO Luctor et Emer-go + 
het Mannenkoor OBK  
Het Culemborgse mannenkoor wandelt vanaf 
het stadhuis naar het Zocherpark en laat zich 
inspireren door de natuur daar. Ze zingen 
muziek onder andere uit de bundel "Kun je nog 
zingen, zing dan mee" en muziek geïnspireerd door Moeder Natuur in de ruimste 
zin van het woord. Verder muziek van Russische, Amerikaanse, Duitse en Engelse 
componisten. Uiteraard komt ook het Nederlandse repertoire aan de beurt en 
popklassiekers. Het koor zingt vierstemmig.  
RSO is een seniorenorkest. Het repertoire is heel breed van onder andere 
Dixieland, filmmuziek tot de Golden Hits die door het orkest van James Last 
werden gespeeld.  

Zaterdag 27 augustus:  
(N.B.: dit keer niet op de zondag) 
 
Ouderenfestival met optreden van Ria Valk en Alex West. 
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TER HERINNERING: 
80+ MIDDAGREISJES   VAN DEUR TOT DEUR 
Op het moment van het klaarmaken van deze DE 
KIJKER zijn er nog (slechts) enkele plaatsen vrij. 
Informeren/opgeven bij Riet van Hazendonk tel. 
0345 515001 
 

Donderdag 7 juli Moeke Mooren Appeltern 

Dinsdag 12 juli Kaasboerderij / kaasmuseum Maarsbergen 

Woensdag 20 juli Streekmuseum Baron van Brakell Ommeren 

Donderdag 28 juli Kaasboerderij / kaasmuseum Maarsbergen 

Dinsdag 2 aug. Moeke Mooren Appeltern 

Woensdag 10 aug.  Lek en Lingeroute Meerkerk 

Donderdag 18 aug. Streekmuseum Baron van Brakell Ommeren 

Donderdag  25 aug. Lek en Linge Route Meerkerk 

 

 
RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

AANMELDINGSFORMULIER 
dagtocht Dalfsen/ Hellendoorn, woensdag 31 aug. 2016 

Invullen en inleveren vóór 21 augustus 2016 (zie pagina 5) 
Naam Tel.nr. Nr. opstap- 

plaats 
Rollator 
/rolstoel 

dieet 

1:     
 

2:     
 

3:     
 

4:     
 

Adres persoon nr.1:  
 
Opmerkingen/ Bijzonderheden: 
 
 

Let wel: De 2e keer Lek en LIngeroute is niet op dinsdag 23 augustus (zoals 
vermeld stond in de vorige DE KIJKER) maar op donderdag 25 augustus!  
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WOORDZOEKER 

 

 
o AARDAPPELS 
o AMARANTH 
o BAMI 
o BRADEN 
o BULGUR 
o GEZOET 
o GORT 
o GROENTEN 
o GRUTTEN 

o HAVER 
o IJSCO 
o KIP 
o KOTELET 
o KOUSENBAND 
o MACARONI 
o NOOT 
o NASI 
o OMELET 

o PASTA 
o POON 
o PRUT 
o QUICHE 
o QUINOA 
o RIJST 
o ROGGE 
o RUND 
o SNERT 

o SOEP 
o SPAGHETTI 
o STAMPPOT 
o TAGINE 
o TARWE 
o VLA 
o VLEES 
o WIJN 

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

De oplossing van de woordzoeker uit het juninummer is: 
“Aan het werk kent men de meester!” 
 

T A G I N E A R A N N D K 

O P S O P O O N E E O I V 

P A E R R G E D U C P O I 

P S E D G T A R W E A N T 

M T L E N R H G E Z O E T 

A A V E B U L G U R N T E 

T S O E P Q R T A T I T H 

S R E R U P R C E N U U G 

G K U I E E A L N V Q R A 

T T C S V M E D M E L G P 
N H N A H T N A R A M A S 

E IJ H N O C S IJ B A M I D 

E B W K O U S E N B A N D 

O S N E R T E L E M O O M 



DE KIJKER JULI 2016  11 

 

“DE HISTORIE VAN DE MEUBELINDUSTRIE” 
 

VERHALEN: ALS HET OM STOELEN GAAT VALT ER VEEL TE VERTELLEN… 
Over eenvoudige keukenstoelen die er  voor zorgen dat je bij de bovenste 
plank van het keukenkastje kunt komen… over pronkerige zetels voor 
koningen en machtshebbers. Onze billen rusten op stoelen en dan kunnen 
mooie gedachten, en zelfs gedichten ontstaan. 
 

Ja, dit is een feit en niet alleen een verhaal over stoelen, denk eens aan de 
“keukentafel/eettafel”. De kinderen zijn er groot aan geworden. Verdriet en 
plezier wisselden elkaar af. Het gehele leven heeft zich daar voornamelijk 
afgespeeld. Zware gesprekken en olijke verhalen, huilen en lachen. Wie schrijft 
ze op, wie verrast ons tijdens de middag van “De historie van de meubel-
industrie” op vrijdag 18 november in de Gelderlandfabriek. 
 

Wie laat zijn talent boven komen om een leuk verhaal te schrijven over zijn 
stoel, zijn keukentafel of de familiekast die door overlevering in huis is komen 
te staan??????? 
 

Mail uw verhaal naar henniesmidt@versatel.nl, of stuur het op naar Hennie 
Smidt, Vianensestraat 26, 4101 XA Culemborg.  

RENOVATIE GELDERLANDFABRIEK 
De crowdfunding voor de renovatie van de Gelderlandfabriek  is eind mei 2015 
succesvol afgesloten. Ruim € 26.000 euro is binnengehaald. Uit de reacties van 
de donateurs blijkt volgens de organisatie, dat er een breed draagvlak is voor de 

herbestemming van de voormalige meubel-
fabriek van het merk Gelderland. De oude 
meubelfabriek aan het spoor, waar ooit de 
bekende Gelderland bank van Jan de Bouvrie 
werd gemaakt, is herbestemd  naar flexwerk-
plekken, werkplaatsen en ateliers, een theater-
werkplaats en een restaurant.  
Donderdag 26 mei werd de samenwerking 

tussen de gemeente Culemborg, de stichting De Gelderland en het Nationaal 
Restauratiefonds gevierd. Die samenwerking maakte de herbestemming van de 
fabriek mede mogelijk. 

mailto:henniesmidt@versatel.nl,%20of
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RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  Woensdagen 3 aug. 7 sept. 5 okt. 2 nov. 2016  
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 keu-
ringsarts, 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 jl. 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: 
een flesje met uw eigen urine, 
een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af 
te halen bij uw eigen apotheek), 
de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
uw rijbewijs,             
uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas. 
Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel. 0345-753039 

 
FOTOPROJECT “POINT OF VIEW” EXPOSEERT!  

 
Een vluchteling en zijn Nederlandse buurvrouw 
staan naast elkaar en kijken naar hetzelfde. Maar 
wat ze zien is totaal verschillend, gekleurd door 
hun eigen ervaringen, geschiedenis en cultuur.  
 
 

In het fotoproject “Point of View” hebben Culemborgse vluchtelingen en hun 
stadsgenoten foto's gemaakt van hun omgeving om deze daarna gezamenlijk 
te bespreken. Nu delen ze de verhalen. Ontdek hoe de deelnemers een 
thuisgevoel ervaren of hoe zij vertellen over het leven in Nederland. 
  
De expositie is te zien t/m 11 september in het ElisabethWeeshuis.   
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AGENDA  SSCC 
       JULI EN AUGUSTUS 2016 

Za.    02 juli 
Stadswandeling, vanaf Elisabeth Weeshuis 
Rondleiding in het oude stadhuis, 
Oude Vismarkt 4 (Gratis) 

11:00 
14:00 

Za.  02, 16   
en 30 juli 

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

Zo.    03 juli Barbaraconcert.  Zie pag.  03 16:00- 17:00 

Wo.  06 juli Rijbewijskeuring Zie pag. 12 

Do.   07 juli 80+ reisje naar Appeltern, Moeke Mooren Zie pag. 09 

Vr.    08 juli 
t/m 
Zo.    10 juli 

“Culemborg Bijvoorbeeld” 
Vele activiteiten op diverse locaties in de 
stad  (+ op de Lek) 

Op diverse 
tijden 

Di.     12 juli 80+ reisje  Maarsbergen, Kaasboerderij Zie pag. 09 

Wo.  13 juli Dagtocht  Elburg (De Kijker 4-2016  pag. 09)  

Zo.    17 juli 
Excursie, vertrek vanaf Fort het Spoel, 
Zie DE KIJKER van mei pag. 10 

14:00 

Wo.  20 juli 80+ reisje naar Ommeren, Streekmuseum Zie pag. 09 

Zo.    24 juli Muziek in de Muziektent Zie pag. 08 

Do.    28 juli 80+ reisje naar Maarsbergen Zie pag. 09 

Di.   02 aug. 80+ reisje naar Appeltern, Moeke Mooren Zie pag. 09 

Zat. 06 aug. 
Stadswandeling, vanaf Elisabeth Weeshuis 
Rondleiding oude stadhuis, Oude Vismarkt 4 

11:00 
14:00 

Wo.10 aug. 80+ Lek- en Linge route Zie pag. 09 

Do. 18 aug. 80+ reisje naar Ommeren, Streekmuseum Zie pag. 09 

Zo.  21 aug. 
Excursie, vertrek vanaf Fort het Spoel, 

Zie DE KIJKER nr. 4-2016 op pag. 10 
14:00 

Do. 25 aug. 80+ reisje Lek- en Linge route Zie pag. 09 

Wo.31 aug. Reisje naar Dalfsen/ Hellendoorn Zie pag. 05 
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                  AGENDA  BEATRIXSTRAAT 20                                                           
                                 JULI EN AUGUSTUS 2016 

DATUM                                ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Vr. 01 juli Ballroom dansmiddag. Gratis entree 14:00-16:00 

Vr. 08 juli Accordeonmuziek op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Ma. 11 juli Visserskoor op het Plein. Gratis entree 19:00-21:00 

Di. 12 juli Bewegen(thema De Tour de France). Gratis 10:00-12:00 

Do. 14 juli Spelmiddag op het Plein. Gratis   14:00-16:00 

Wo. 20 juli Oude Ambachtenmarkt op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Vr. 22 juli Live accordeonmuziek op Het Plein 14:00-16:00 

Vr. 29 juli 
Beautyochtend op het Plein. Kosten € 4,00 
Poffertjes met ijs en fruit op het Plein o.b.v. Radio 
Nostalgia. Kosten € 4,00 

10:00-11:30 
14:00-16:00 

Do. 04aug. Hollandse muziekmiddag met Ben Teerink. Gratis 14:00-16:00 

Di. 09 aug. Sieradenverkoop door Ria Kop op het plein 10:00-16:00 

Vr. 12 aug. Spelmiddag op het plein. Gratis 11:00-13:30 

Ma. 15 aug. Smartlappenkoor “Wij Durfe”. Gratis 19:00-21:00 

Di. 16 aug. Bingo. Kosten 2,50/ 3,50. Op het plein 19:00-21:00 

Vr. 19 aug. Accordeonmuziek op het plein. Gratis 19:30-21:00 

Vr. 26 aug. 
Beautyochtend op het Plein. Kosten €4,00 
Oud Hollandse spelmiddag op het plein (€ 4,00) 

10:00-11:30 
14:00-16:00 

ELKE WOENSDAG:  DIS Computerhulp: 10:00-12:00, weer vanaf 14 september. 
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.            



DE KIJKER JULI 2016  15 

 

 
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 pas weer vanaf 12 september 
18:00 –23:00u  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
19:30 –21:30u  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 
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 / koffie voor € 0,75 / € 1,00 
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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 

mailto:henniesmidt@versatel.nl
mailto:sscc.secretariaat@gmail.com
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EEN	BEZOEK	AAN	HET	VINCENT	VAN	GOGH	MUSEUM.		
Op	7	 juni	 jl.	 brachten	we	met	de	MUSEUM	PLUS	BUS	een	bezoek	aan	het	Van	
Gogh	 Museum.	 De	 chauffeur	 maakte	 ons	 onderweg	 attent	 op	 allerlei	
bijzonderheden.	Grappig	vond	ik	zijn	verhaal	dat	we	in	vroegere	tijden	nog	naar	
badhuizen	moesten	 en	 dat	 dit	 dikwijls	 niet	 vaker	 dan	 één	 keer	 per	 week	 kon	
gebeuren.	Hij	besefte	kennelijk	niet	dat	hij	een	bus	vol	met	mensen	had	–	veel	
ouder	 dan	 hijzelf	 –	 waarvan	 velen	 dat	 waarschijnlijk	 ooit	 zelf	 aan	 den	 lijve	
hadden	ondervonden.			
In	 Amsterdam	 liepen	we	 vanuit	 de	 ondergrondse	 parkeergarage	 naar	 het	 Van	
Gogh	Museum	 waar	 we	 werden	 opgewacht	 en	 in	 drie	 groepen	 verdeeld.	 We	
kregen	veel	 informatie	over	het	 leven	en	werk	 van	Vincent	 van	Gogh.	 Zo	kwa-
men	we	te	weten	dat	Vincent	geboren	 is	 in	een	gezin	waarvan	de	vader	predi-
kant	was.	Hij	had	nog	drie	zusjes	en	drie	broertjes	waarvan	één	broer	Theo	is,	die	
hem	 in	zijn	verdere	 leven	heel	erg	geholpen	heeft	met	geld	en	goede	raad	om	
zijn	 schilderschap	 gaande	 te	 houden.	 Vincent	 volgde	 meerdere	 scholen	 en	
opleidingen	en	werd,	net	als	zijn	vader,	ook	theoloog.	Maar	na	veel	verschillende	
cursussen,	beroepen	en	het	 lezen	van	werken	van	belangrijke	schrijvers	voelde	
hij	 dat	 het	 kunstenaarschap	 zijn	 roeping	 was.	 Hij	 werd	 geïnspireerd	 door	
schilders	 als	 Rembrandt	 en	 Millet.	 Heel	 belangrijk	 bleek	 Anton	 Mauve,	 een	
aangetrouwde	 neef,	 die	 hem	 veel	 van	 de	 kunst	 van	 het	 schilderen	 heeft	
bijgebracht	 en	 hem	 in	 contact	 bracht	 met	 belangrijke	 schilders	 als	 Mesdag,	
Maris,	 Breitner,	 Israëls.	 Persoonlijk	 werd	 ik	 geroerd	 door	 het	 schilderij	 “Het	
Hooien”	 van	 Leon-Augustin	 Lhermite,	waarin	een	gezin	 zich	bezighoudt	op	het	
land	en	de	oudste	boer	z’n	zeis	aan	het	scherpen	is.	Dit	blijkt	ook	een	belangrijke	
inspiratiebron	voor	Vincent	te	zijn	geweest.		In	het	begin	was	veel	van	zijn	werk	
somber	van	aard,	waarvan	“De	Aardappeleters”	een	markant	voorbeeld	is.	Later,	
toen	hij	 in	de	Provence	woonde,	 kreeg	 zijn	werk	de	 kleurigheid	die	Vincent	 zo	
beroemd	heeft	gemaakt,	zoals	de	vele	schilderijen	met	zonnebloemen.	
Opvallend	 is	 ook	 dat	 hij	 zoveel	 zelfportretten	 heeft	 gemaakt,	 maar	 dat	 kwam	
doordat	 hij	 zelf	 het	 goedkoopste	 model	 was.	 Hij	 leefde	 vooral	 op	 de	 zak	 van	
broer	Theo.	Wij	hoorden	dat	hij	in	zijn	leven	slechts	één	schilderij	heeft	verkocht.	
En	dan	te	weten	dat	zijn	werk	nu	miljoenen	per	schilderij	waard	blijkt	te	zijn.	Het	
kan	 verkeren	 in/na	 het	 leven	 van	 een	 mens.	In	 het	 Museum	 kregen	 we,	 wel-
iswaar	voor	eigen	rekening,	 	een	heerlijke	 lunch	geserveerd.	We	hebben,	gege-
ven	de	beschikbare	tijd,	lang	niet	alles	in	het	museum	kunnen	bewonderen.		
Wellicht	kan	dat	aanleiding	zijn	om	nog	eens	terug	te	keren.			
Hans	du	Chatinier		
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STAATSSECRETARIS	VAN	RIJN	(MINISTERIE	VWS)	OVER	DEMENTIE:	
Staatssecretaris	 Martin	 van	 Rijn	 (VWS)	 is	 met	 partijen	 de	 campagne	 'Samen	
dementievriendelijk'	 gestart.	De	 campagne	 -	waarvoor	 de	 komende	5	 jaar	 tien	
miljoen	euro	beschikbaar	is	-	is	tijdens	de	EU-conferentie	“Living	well	with(out)	
dementia”	 begonnen	 en	 wordt	 uitgevoerd	 door	 Alzheimer	 Nederland	 en	
pensioen	uitvoeringsorganisatie	PGGM	onder	het	Deltaplan	Dementie.	Iedereen	
kan	nu	door	middel	van	een	korte	onlinetraining	dementievriendelijk	worden.	
! Omkijken	naar	mensen	met	dementie	
Van	Rijn:	 'Ik	ben	vandaag	dementievriend	geworden	door	me	te	registreren.	 Ik	
roep	 iedereen	 op	 hetzelfde	 te	 doen.	 Want	 samen	 maken	 we	 Nederland	
dementievriendelijk.	Omkijken	naar	mensen	met	dementie	is	een	zaak	voor	ons	
allemaal.	 In	 Nederland	woont	 70%	 van	 de	mensen	met	 dementie	 thuis.	 Soms	
hebben	ze	even	iemand	nodig	die	doorheeft	wat	er	aan	de	hand	is		en	hen	een	
helpende	hand	toe	steekt.	
! Onderzoek	dementie	
Het	 kabinet	 maakte	 al	 eerder	 bekend	 tot	 en	 met	 2017	 €	 32,5	 miljoen	 te	
investeren	 in	 het	 Deltaplan	 Dementie,	 dat	 onder	 andere	 voorziet	 in	
wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	 de	 dodelijke	 hersenaandoening.	 'Onderzoek	
blijft	nodig	en	dat	blijven	we	ook	na	2017	doen',	aldus	Van	Rijn.	
! Dementie	in	Nederland	
Mensen	leven	gemiddeld	acht	jaar	met	dementie:	zes	jaar	thuis	en	twee	jaar	in	
een	 zorginstelling.	 In	 Nederland	 leven	 naar	 schatting	 260.000	 mensen	 met	
dementie.	Dat	aantal	stijgt	in	het	jaar	2050	tot	400.000,	omdat	Nederland	meer	
ouderen	 krijgt	 die	 bovendien	 steeds	 ouder	 worden.	 Met	 het	 stijgen	 van	 de	
leeftijd	neemt	de	kans	op	dementie	toe.	
	
	
VRIJWILLIGER	GEZOCHT		
Het	 senioren	 collectief	 heeft	 bij	 de	 start	 in	 januari	 2016	 haar	 eigen	 website	
(www.seniorencollectiefculemborg.nl)	 geïntroduceerd.	 Deze	 website	 wordt	
komende	tijd	verder	opgebouwd.	Hiervoor	zoeken	we	een	vrijwilliger	die	er	zin	
in	heeft	om	zijn	of	haar	kennis	en	ervaringen	op	het	gebied	van	websitebouwen	
in	 te	 zetten	 om	 de	 informatief	 gerichte	website	 voor	 ouderen	 verder	 vorm	 te	
geven.	 Bent	 u	 degene	 die	 hier	 aan	 wil	 bijdragen	 of	 kent	 u	 iemand	 die	 dat	
mogelijkerwijs	 kan	 doen,	 neem	 dan	 contact	 op	 met	 het	 secretariaat	 van	 de	
Stichting	via	e-mail	 sscc.secretariaat@gmail.com	of	neem	contact	op	met	Theo	
Hendriksen	mobiel	06-43825337.			
	



4 DE	KIJKER	AUGUSTUS	2016	

 

	
KORTDUREND	VERBLIJF	IN	ZORGINSTELLING	IN	
BASISPAKKET:	
De	zorg	en	opvang	voor	patiënten	die	om	medische	redenen	tijdelijk	niet	thuis	
kunnen	 wonen,	 het	 zogeheten	 Eerstelijns	 Verblijf,	 wordt	 per	 1	 januari	 2017	
betaald	 uit	 de	 basisverzekering	 van	 de	 Zorgverzekeringswet	 (Zvw).	 Hierdoor	
komt	 er	 meer	 duidelijkheid	 voor	 patiënten	 en	 zorgverleners	 en	 sluit	 de	 zorg	
beter	 aan	 op	 de	 individuele	wensen	 van	 patiënten.	 Dat	 schrijft	minister	 Edith	
Schippers	 ook	 namens	 staatssecretaris	 Martin	 van	 Rijn	 (beiden	 VWS)	 in	 een	
brief	 aan	 de	 Tweede	 Kamer.	 Op	 dit	moment	 geldt	 hiervoor	 nog	 een	 tijdelijke	
subsidieregeling.		
Minister	Schippers:	“Mensen	die	bijvoorbeeld	uit	het	ziekenhuis	komen	en	tijdelijk	
even	 niet	 naar	 huis	 kunnen,	 moeten	 op	 goede	 opvang	 en	 verzorging	 kunnen	
rekenen.	 Het	 is	 cruciaal	 dat	 dit	 goed	 wordt	 geregeld.	 Zo	 voorkomen	 we	 dat	
mensen	 onnodig	 lang	 in	 een	 ziekenhuis	 moeten	 blijven”.	 Door	 het	 eerstelijns	
verblijf	per	2017	vanuit	de	Zorgverzekeringswet	te	financieren,	wordt	het	voor	de	
zorgverzekeraar	mogelijk	om	deze	zorg	in	te	kopen.	De	patiënt	krijgt	daardoor	de	
zorg	op	het	juiste	moment	en	op	de	juiste	plaats.	
	
EERSTELIJNS	VERBLIJF:	
Bij	 het	 eerstelijns	 verblijf	 herstellen	 (vaak	 oudere)	 patiënten	 tijdelijk	 in	
bijvoorbeeld	een	huisartsenhospitaal	of	verpleeghuis	omdat	het	onverantwoord	
is	 om	 al	 naar	 huis	 te	 gaan.	 Dit	 kan	 vanuit	 het	 ziekenhuis	 wanneer	 het	
bijvoorbeeld	 na	 een	 heupfractuur	 onverantwoord	 is	 om	 al	 naar	 huis	 te	 gaan,	
maar	 ook	 vanuit	 de	 thuissituatie	 als	 vanwege	 een	 achteruitgang	 in	 de	
gezondheidssituatie	een	kortdurende	opname	nodig	is.	Door	dit	goed	te	regelen	
wordt	ertoe	bijgedragen	dat	mensen	niet	onnodig	op	de	spoedeisende	hulp	van	
het	ziekenhuis	terecht	komen	of	onnodig	lang	in	het	ziekenhuis	blijven.	
	
KORTE	BERICHTEN:	
•	 PROGRAMMA	PCOB	IN	DE	GANDHISOOS	(GANDHI	205)	op	

Dinsdag	27	september	2016	van	14:30-16:30u	
Reisverslag	over	de	Shongololo	Express	met	 Jan	Vermeulen.	Dat	gaat	
over	een	reisverhaal	dwars	door	Afrika.	

•	 ¬	 DIGITALE	SAMENLEVING	
Heeft	 u	 de	 datum	 van	 de	 bijeenkomst	 van	 6	 oktober	 2016	 in	 uw	 agenda	
geplaatst??	Zie	DE	KIJKER	nr.	6-2016	pag.	3		

•	 ¬	 GEZELLIG	 DANSEN???	 U	 kunt	 lid	 worden	 van	 de	 Werelddansgroep		
voor	55	plussers	'Balans'.	Zie	DE	KIJKER nr.	6-2016	pag.	4 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
	
Wist	je	dat:	
er	 in	 DILLE	meer	 vitaminen	 zitten	 dan	 in	 de	meeste	 groenten?	 100	 gram	 dille	
bevat	257%	van	de	dagelijkse	hoeveelheid	vitamine	A	en	140%	van	de	dagelijkse	
hoeveelheid	 vitamine	 C.	 Verder	 bevat	 het	 foliumzuur,	 vitamine	 B22,	 ijzer,	
mangaan,	 calcium,	 koper,	 kalium,	magnesium	 en	 fosfor!	 Iemand	 nog	wat	 dille	
over	zijn	salade?	En	ook	dat	oregano,	oftewel	wilde	marjolein	(lekker	op	pizza	en	
vele	ovenschotels)	bekend	staat	om	zijn	desinfecterende	en	genezende	werking	
en	 dat	 een	 handvol	 oregano	 meer	 antioxidanten	 bevat	 dan	 bijvoorbeeld	
bosbessen.	

	
Wist	je	dat:	
bittere	vruchten	en	groenten	zoals	grapefruits	en	witlof	de	eetlust	stimuleren	en	
heilzaam	 werken	 voor	 huid	 en	 lichaam.	 Ook	 stimuleren	 bittere	 voedingsmid-
delen	de	geest.	Maar	pas	op:	teveel	bitter	kan	hoofdpijn	veroorzaken.	
	
Wist	je	dat:	
je	paddenstoelen	nooit	bij	uien	of	 fruit	moet	bewaren?	Paddenstoelen	hebben	
de	neiging	 snel	 geuren	 te	 absorberen.	 Snijd	 ze	met	 een	eiersnijder	 en	 je	 krijgt	
mooie	gelijkmatige	plakjes.	Voeg	pas	op	het	laatste	moment	tijdens	het	bakken	
zout	toe,	dan	blijven	ze	namelijk	lekker	knapperig.	
	
Wist	je	dat:	
verse	 gember	 een	 kalmerende	 werking	 heeft?	 Als	 je	 onder	 stress	 staat	 werkt		
een	kopje	thee	met	daarin		een	paar	plakjes	verse	gember	kalmerend.			
	
Wist	je	dat:		
je	 een	 komkommer	 van	 boven	 (dunne	 kant)	 naar	 onder	 (dikke	 kant)	 moet	
schillen?	 Dit	 omdat	 aan	 het	 einde	 van	 de	 steel	 het	 bittere	 sap	 zit.	 Als	 je	 hem	
andersom	schilt	verspreidt	dit	bittere	sap	zich	door	de	gehele	komkommer.		
	
Wist	je	dat:	
je	zelf	gezonde	borrelhapjes	kunt	maken?	Verwarm	de	oven	op	180	graden.	Snijd	
van	wortelen,	 zoete	aardappel,	bieten	en	pastinaak	 flinterdunne	plakjes	en	 leg	
ze	 verspreid	 op	 bakpapier	 in	 de	 oven.	 Laat	 de	 groenten	 ongeveer	 15	 tot	 20	
minuten	in	de	oven,	tot	ze	lekkere	knapperige	chipjes	zijn	geworden.		
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UIT	HET	LEVEN	GEGREPEN	…!	
Een	rubriek	over	dagelijkse	leuke,	maar	ook	minder	leuke	zaken.	
	

Het	 regent	 pijpenstelen.	 Ik	 zou	 van-
daag	 heel	 veel	 dingen	 buiten	 doen,	
maar	dat	zit	er	nu	niet	in.	Daarom	zit	
ik	nu	“achter	de	geraniums”	naar	bui-
ten	te	kijken.	Weet	u	overigens	waar	
het	 gezegde	 “achter	 de	 geraniums	
zitten”	 vandaan	 komt?	 Ik	 kan	 het	 u	

vertellen.	 	Het	 is	 	natuurlijk	bekend	dat,	als	 je	ouder	wordt,	het	gezichtsvermo-
gen	 vermindert.	 Denk	 maar	 eens	 aan	 de	 leesbril	 die	 ineens	 nodig	 is.	 In	 de	
vroegere	jaren	had	men	geen	of	weinig	licht	(olielampje)	in	de	kamer	of	keuken.		
Kon	men	eerst	nog	aardig	lezen	aan	de	tafel,	die	meestal	in	het	midden	stond,	bij	
het	ouder	worden	werd	dit	 steeds	moeilijker.	Men	ging	daarom	steeds	dichter	
bij	 het	 raam	 zitten	 om	meer	 licht	 te	 hebben,	 om	 beter	 te	 kunnen	 zien.	 In	 de	
vensterbanken	 stonden	 toen	meestal	 geraniums.	Was	het	niet	binnen	dan	wel	
buiten.	Vandaar	het	gezegde:	“Als	 je	oud	wordt	kom	je	achter	de	geraniums	te	
zitten”.		Dus	ik	zat	die	middag	“achter	de	geraniums”.	Dan	maar	even	een	mooi	
boek	lezen.		Toen	ik	opstond	en	in	de	kast	dook	om	het	boek	te	pakken	kwam	ik	
weer	 ook	 oude	 fotoboeken	 tegen.	 Daar	 ben	 ik	 in	 gaan	 bladeren.	 Oude	 met	
fotohoekjes	 ingeplakte	 zwart/wit	 foto´s	 en	 inmiddels	 hevig	 verkleurde	 kleu-
renfoto´s	 	met	 daarbij	 geschreven	 teksten	 brachten	me	weer	 terug	 in	 de	 tijd.	
Mijn	jeugd,	mijn	familie,	mijn	school	en	alle	andere	leuke	gebeurtenissen	gingen	
als	een	film	aan	mij	voorbij.	Ja,	leuke	gebeurtenissen	uit	mijn	leven,	want	foto´s	
werden	meestal	alleen	gemaakt	als	het	leuk	was	en	niet	in	verdrietige	situaties.	
Samenkomsten,	 familieleden	 en	 gebeurtenissen,	 bekenden	 die	 voor	 “de	
eeuwigheid	 bewaard”	 moesten	 blijven.	 Ik	 kan	 u	 vertellen	 dat	 die	 middag	 is	
omgevlogen.		Mijn	leven	kwam	weer	voorbij.	Vanaf	mijn	geboorte	tot	ongeveer	
10	 jaar	 geleden,	 want	 toen	 gingen	 we	 digitaal.	 Alle	 foto´s	 staan	 nu	 op	 de	
computer	of	op	het	mobieltje.	Soms	wordt	er	een	boek	van	gemaakt,	maar	dit	
kan	 volgens	 mij	 later	 toch	 niet	 die	 nostalgie	 opleveren	 die	 mijn	 regenachtige	
middag	mij	heeft	gebracht.		
	
Ik	 kan	 het	 u	 aanraden:	 pak	 op	 een	 regenachtige	middag	 die	 oude	 foto´s	weer	
eens	 te	 voorschijn.	 Alle	 herinneringen	 komen	 boven,	 het	 wordt	 dan	 echt	 een	
middag	uit	het	leven	gegrepen……			
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DAGTOCHT	ORCHIDEEËNHOEVE	LUTTELGEEST	28	SEPTEMBER	2016		

Om	 08.30u	 vertrekken	 we	 vanaf	 	 Garage		
Streef	en	via	een	ophaalroute	gaan	we	op	
weg	 naar	 de	 koffie	 in	 Biddinghuizen.		 Bij	
Restaurant	 “Aqua	 Centrum”	 aan	 het	 Ve-
luwemeer	gebruiken	we	tussen	ca.	10:15-
11:00u		1x	koffie	met	gebak.	Daarna	rijden	
we	via	een	mooie	route	naar	Luttelgeest.		
Van	 ca.	 12:00-15:30	 uur	 verblijven	 we	 in	

de	 Orchideeënhoeve,	 waar	 we	 een	 Oosterse	 schotel	 gebruiken	 bestaande	 uit:	
nasi,	 kiploempia,	 satésaus,	 atjar	 en	 kroepoek.	 Na	 het	 eten	 bezoeken	 we	 de	
tuinen.	 Nieuw	 is	 de	 Lorituin,	 een	 unieke	 belevenis	 voor	 alle	 leeftijden.	 Pape-
gaaitjes	 trekken	met	hun	capriolen	uw	aandacht.	Er	 is	een	vlindertuin	met	100	
jaar	 oude	 sinaasappel-,	mandarijnen-	 en	 kiwibomen.	 Kortom,	 teveel	 om	 op	 te	
noemen,	u	moet	dit	zelf	ervaren.	Als	we	de	tuinen	verlaten,	krijgt	u	een	orchidee	
in	cadeauverpakking	aangeboden.		
	
Van	 ca.	 16:00-17:00u	 is	 er	 een	 vrije	 pauze	 in	 Urk	 en	 om	 ca.	 18:30u	 is	 de	
terugkeer	in	Culemborg.		
De	prijs	voor	deze	dag	bedraagt	€	37,00	per	persoon;	dit	is	inclusief	1x	koffie	met	
gebak,	Oosterse	schotel,	entree	orchideeënhoeve,	orchidee	in	cadeauverpakking	
en	buskosten.		Deze	reis	wordt	gesponsord	door			BLADT	CHARITY		
		
Het	aanmeldingsformulier	(zie	pagina	8)		kunt	u	inleveren	vóór	18	september	a.s.	
bij	 mw.	 Yvonne	 Brouwers,		 Sleutelbloem	 47,	 4102	 VB	 Culemborg.	 E-mail:	
yvonnebrouwers@hetnet.nl			
Betaling	graag	ook	vóór	18	september	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:			Van	Reesweg	/	Vianense	Poort						
4.		O			08.45	uur:			Lalainglaan	/	hoek	Dreef		
5.		O			08.50	uur:			Driestad	(bij	bushalte)												
6.		O			08.55	uur:			Marskramer	Chopinplein			
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POINT	OF	VIEW	–	ZIE	JIJ	WAT	IK	ZIE?	
Expositie	door	Culemborgse	vluchtelingen	en	stadsbewoners	
	
Een	vluchteling	en	zijn	Nederlandse	buurvrouw	staan	naast	elkaar	en	kijken	naar	
hetzelfde.	Maar	wat	ze	zien	is	totaal	verschillend.	Het	is	gekleurd	door	hun	eigen	
ervaringen,	 geschiedenis	 en	 cultuur.	 Initiatiefnemer	 Karijn	 Kakebeeke	en	 haar	
collega	Martha	van	der	Meer	van	project	Point	of	View		“Zie	jij	wat	ik	zie?”	vroe-
gen	vluchtelingen	en	buurtbewoners	foto’s	te	maken	van	hun	omgeving	om	deze	
daarna	 gezamenlijk	 te	 bespreken.	 Deelnemers	 leerden	 elkaar	 kennen	 via	 de	
foto’s	en	bekeken	de	wereld	door	de	bril	van	de	ander.	Het	resultaat	is	sinds	28	
mei	jl.	te	zien	in	het	Elisabeth	Weeshuis	Museum.		
	
Karijn	 Kakebeeke	 over	 het	 project:	 “Door	 mee	 te	 doen	 aan	 Point	 of	 View	
reflecteren	deelnemers	niet	alleen	op	hun	gemeenschappelijke	belangen,	maar	
maken	 ze	 deze	ook	bespreekbaar.	 Fotografie	 leent	 zich	 daar	 goed	 voor	 omdat	
het	geen	taalbarrières	kent.	Bovendien	kan	iedereen	fotograferen.	Je	hoeft	geen	
professioneel	 fotograaf	 te	 zijn	 om	 mooie	 foto’s	 te	 maken.”	 Museumdirecteur	
Nicole	Spaans	is	enthousiast	over	de	expositie:	“We	zijn	blij	dat	Karijn	Culemborg	
uitgekozen	 heeft	 voor	 dit	 project.	 Het	 museum	 werkt	 graag	 mee	 door	 de	
museumzolder	 beschikbaar	 te	 stellen	 aan	 stadsbewoners	 en	 vluchtelingen.	
Behalve	 dat	 er	 prachtige	 beelden	 te	 zien	 zullen	 zijn,	 zijn	 ook	 de	 verhalen	
bijzonder	en	raken	ze	je	recht	in	het	hart.		
Point	of	View	is	voor	héél	Nederland	interessant!”		
	
Point	of	View	is	te	bezichtigen	in	het	weeshuismuseum	t/m	begin	september		
	
	
	

PROGRAMMA	MUZIEKTENT	IN	DE		PLANTAGE	
Op	zondag	4	september:		
Band	Jazz	BTW	en	Wijnproeverij		
Akoestische		jazz	uit	de	Betuwe	in	een	modern	jasje.	
Contrabas,	drums	en	piano.	
Op	zondag	25	september:		

Havenkoor	De	Deining	uit	Culemborg	en	het	 	Waardenburgs	
Visserkoor	bestaande	uit	40	mannen	en	2	vrouwen.	Muzikale	
begeleiding	van	4	accordeonisten,	1	drummer	en	2	gitaren.	
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Dit	jaar	worden	de		Olympische	spelen	weer	gehouden	en	wel	in	Rio	de	
Janeiro		met	als	startdatum		3	augustus	2016		

	
De	 laatste	 Olympische	 spelen	 werden	
gehouden	 in	 februari	 2014	 in	 het	
Russische	 Sotsji.	 De	 Olympische	 Spelen	
werden	 in	 1896	 door	 Pierre	 Coubertin	
ingevoerd.	 De	 eerste	 moderne	 spelen	

werden	 gehouden	 in	 Athene	 (Griekenland),	 het	 land	waar	 in	 de	 oudheid	 deze	
spelen	 in	Olympia	werden	georganiseerd.	Er	werd	toen	een	vijfkamp	gehouden	
ter	 ere	 van	de	oppergod	Zeus.	 Eerst	werden	er	offers	 gebracht:	 vele	 runderen	
werden	 op	 het	 altaar	 gebrandofferd.	 Het	 vuur	 van	 Hestia	 werd	 daar	 dan	 ook	
ontstoken,	zoals	we	dat	nu	ook	weer	doen.	Deze	vijfkamp,	pentathlon,	bestond	
uit:	 speerwerpen,	 discuswerpen,	 hardlopen,	 worstelen	 (in	 een	 zandbak)	 en	
verspringen.	De	startlijn	voor	het	hardlopen	bestaat	in	Olympia	nog	steeds	en	als	
toerist	 kun	 je	 nog	 altijd	 een	 hardlooppoging	 wagen.	 Vrouwen	 mochten	 niet	
meedoen.	Daarom	moesten,	om	bedrog	te	voorkomen,	de	spelers	naakt	aan	de	
start	 verschijnen.	 De	 oude	 spelen	 werden	 in	 de	 vierde	 eeuw	 na	 Christus	
verboden	 door	 de	 laatste	 keizer,	 die	 over	 het	 gehele	 Romeinse	 Rijk	 regeerde.	
Het	Christendom	werd	 staatsgodsdienst	en	de	 spelen	waren	 in	een	 christelijke	
rijk	 	 ongepast.	 In	 dit	 verhaal	 komt	 de	 marathon	 niet	 voor.	 Voor	 deze	 lange-
afstandsloop	 moeten	 we	 terug	 naar	 de	 Perzische	 Oorlogen,	 die	 Griekenland	
tegen	 de	 Perzen	 (ongeveer	 het	 huidige	 Syrië)	 voerde.	 Het	 was	 de	 schrijver	
Herodotus,	 die	 een	 goed	 verslag	 schreef	 over	 deze	 oorlogen.	 Hij	 was	 ook	
verslaggever	van	de	tochten	van	Alexander	de	Grote	door	Klein-Azië.	
	
In	490	voor	Christus	versloegen	de	Grieken	in	de	laatste	oorlog	onder	leiding	van	
Miltiades	 de	 Perzen	 bij	 Marathon.	 De	 koerier	 Philippides	 bracht	 het	 nieuws	
hardlopend	naar	Athene,	een	afstand	van	ruim	40	km.	
Bij	aankomst	en	na	het	blijde	nieuws	te	hebben	gebracht,	viel	hij	van	uitputting	
dood	neer.	
	
Dit	laatste	is	tegenwoordig	uit	de	marathon	maar	weggelaten	……	
Later	 zijn	 aan	 de	 nieuwe	 spelen	 allerlei	 spelen	 toegevoegd	 die	 men	 in	 de	
oudheid	niet	 kende,	dus	 zeker	 geen	winterspelen.	Men	kende	geen	 schaatsen,	
skischansen	etc.	Bovendien	vroor	het	vaak	niet	streng	genoeg	in	Olympia.	
 
Cor	Verhagen	
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RIJBEWIJSKEURING	75+																																			
	

DATA	RIJBEWIJSKEURINGEN:		Woensdagen	3	aug.-7	sep.-5	okt.-2	nov.-7	dec.	
LOCATIE:	 	 het	Rode	Kruisgebouw,	Otto	van	Reesweg	10	 te	Culemborg.	Het	ge-
bouw	is	op	genoemde	data	geopend	vanaf	10.00u	‘s	morgens.	
AANVRAGEN:	 	U	wordt	verzocht	zelf	 tijdig	een	afspraak	 te	maken	met	de	keu-
ringsarts,	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	jl.	kunt	u	op	de	dag	van	de	
keuring	 een	 gezondheidsverklaringformulier	 krijgen	 dat	 u	 ter	 plaatse	 moet	
invullen.	 U	 kunt	 het	 formulier	 namelijk	 niet	 meer	 op	 het	 gemeentehuis	
verkrijgen.	U	dient	daarvoor	€	35,00	te	betalen.	
MEEBRENGEN:		
Voor	de	keuring	dient	u	mee	te	brengen:	

• een	flesje	met	uw	eigen	urine,	
• een	 lijst	met	 de	medicijnen	 die	 u	 gebruikt	 (persoonlijk	

gratis	af	te	halen	bij	uw	eigen	apotheek),	
• de	bril	die	u	draagt	tijdens	het	autorijden,	
• uw	rijbewijs,													
• uw	ANBO,	KBO	of	PCOB	ledenpas.	

Voor	meer	info.:	dhr.	A.H.	(Ton)	Scholtens,	tel.	0345-753039	
	
	
INLEVEREN	VAN	MEDICIJNEN,	BRILLEN,	KLEDING	ENZOVOORT	

In	DE	KIJKER	nummer	3-2016	van	april	stond	een	artikel	over	
het	 inleveren	 bij	 mw.	 Muda	 van	 oude	 medicijnen,	 brillen,	
kleren	 en	 zo	 meer	 ten	 behoeve	 van	 derdewereld-landen.	
Daarin	stond	haar	telefoonnummer	vermeld.	Zij	heeft	echter	
inmiddels	al	enige	tijd	een	ander	telefoonnummer	en	dat	 is:		
0345-530149/06-40870797.	 Hopelijk	 hebben	 niet	 teveel	

mensen	haar	vergeefs	proberen	te	bellen.	Zij	zegt	“Sorry	daarvoor”.	
	
Het	inleveradres	is:	mw.	Gre	Muda,		Maalkoppelweg	12,	Culemborg.		
Om	te	voorkomen	dat	u	voor	een	gesloten	deur	komt	te	staan,	kunt	u	haar		het	
beste		eerst	even	opbellen	of	mailen	(gre@muda.net)	
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AGENDA	 	SSCC	
	

AGENDA	SENIOREN	COLLECTIEF	CULEMBORG	
AUGUSTUS	+	SEPTEMBER		2016	

Di.	02	aug.	 80+	reisje	naar	Appeltern,	Moeke	Mooren.	
Zie	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	09	

	

Zat.	06	aug.	 Stadswandeling,	vanaf	het	plein	Elisabeth	
Weeshuis	Museum	

11:00	

Za.	06	aug.	 Rondleiding	Oude	stadhuis,	Oude	Vismarkt	4		 14:00	
Wo.10	aug.	 Lek-	en	Linge	route	80+	

Zie	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	09	
	

Za.	12	aug.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Zo.	14	aug.	 Muziek	in	de	Plantage.	Thomson	Bridge	Band	 14:00	
Do.18	aug.	 80+	reisje	naar	Ommeren,	Streekmuseum.	

Zie	van	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	09	
	

Zo.	21	aug.	 Excursie,	vertrek	vanaf	Fort	het	Spoel,	
Zie	DE	KIJKER	nr.4-2016	pag.	10	

14:00	

Zo.	21	aug.	 Muziek	in	Plantage.	O.B.K.	+	Luctor	et	Emergo	 14:00	
Do.	25	aug.	 80+	reisje	Lek-	en	Linge	route	 Meerkerk	
Za.	27	aug.	 Culemborgse	Blues	 14:00-00:30	
Za.	27	aug.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Za.	27	aug.	 Muziek	in	de	Plantage.	Ouderenfestival	 14:00	
Zo.	28	aug.	 Festival	op	Het	Spoel	 14:00-20:00	
Wo.31	aug.	 Reisje	naar	Dalfsen/Hellendoorn,		

zie	DE	KIJKER	nr.6-2016	pag.	5	
	

Za.	03	sep.	 Rondleiding	oude	stadhuis,	Oude	Vismarkt	4		 14:00	
Za.	03	sep.		 ’t	Savourij	Parijsch.	Zie	pagina	8	 13:00-23:50	

Za.	03	sep.	 Stadswandeling,	(zie	06	augustus)	 11:00	
Zo.	04	sep.	 Muziek	in	Plantage.	Band	Jazz+	Wijnproeverij	 Zie	pag.	9	
Za.	10	sep.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Za.	10	sep.	 Repaircafé.	Dahliastraat	30	 12:00-16:00	
Z0.	11	sep.	 Pianowandeling	in	binnenstad	 13:30-17:30	
Za.	24	sep.	 Wandelen	vanaf	de	Raaf	nr.	2	 10:00	
Zo.	25	sep.	 Muziek	in	de	Plantage,	Haven-	en	Visserskoor	 Zie	pag.	9	
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AGENDA																																																																								BEATRIXSTRAAT	20										
																																																																								
DATUM	 ACTIVITEIT	 	TIJDSTIP	

AUGUSTUS	+	SEPTEMBER	
Do.	 04	aug.	 Hollandse	muziekmiddag	met	Ben	Teerink.	

Gratis	
14:00-16:00	

Di.	 09	aug.	 Sieradenverkoop	door	Ria	Kop	op	het	Plein	 10:00-16:00	
Vr.	 12	aug.	 Spelmiddag	op	het	Plein.	Gratis		 14:00-16:00	
Ma.	 15	aug.	 Smartlappenkoor	“Wij	Durfe”.	Gratis		 19:00-21:00	
Di.	 16	aug.	 Bingo	op	het	Plein.	Kosten	€2,50/	€3,50	 19:00-21:00	
Vr.	 19	aug.	 Accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.	 26	aug.	 Beautyochtend	op	het	Plein.	Kosten	€4,00		 10:00-11:30	
Vr.	 26	aug.	 Oud	Hollandse	spelmiddag	op	het	Plein	

(kosten	€	4,00)	
14:00-16:00	

Do.	 01	sept.	 Koor	“Riversound”	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.		 02	sept.	 Live	accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Vr.	 16	sept.	 Live	accordeonmuziek	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Do.	 22	sept.	 Mannenavond	€2,50	/	€3,50	

Voor	het	programma	:	zie	de	flyer			
19:00-21:00	

Vr.	 23	sept.	 Verkoop	door	“Klooster	Mode”	op	het	Plein	 14:00-16:00	
Zat.	 24	sept.	 Radio	“Nostalgia”	op	het	Plein	 14:00-16:00	
Wo.	 28	sept.	 Accordeonnette	uit	Tiel	op	het	Plein	 19:00-21:00	
Vr.	 30	sept.	 Beauty-ochtend	op	het	Plein	€2,50	/	€3,50	 10:00-12:00	

Elke	woensdag:		DIS	Computerhulp.	Start	weer	op		7	september	
	
Elke	woensdag:		Schilder-	tekenclub:	vrije	inloop:	09:30-11:30	   
Geen	kosten:	zelf	schilder-,	teken-	of	knutselspullen	meebrengen.	
Contactpersoon:	mw.	Marthie	Reverda				
	
Elke	maandag:				Brei-	en	Haakcafé.				Van	9:30-12:00		
Voor	 info:	mw.	Gerrie	Voorhorst,	 telef.	 520164	 en/of	mw.	Ria	 Spronk,	 telef.	
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)	
10:00	–12:00	 	DIS:	computerhulp	pas	weer	vanaf	5	september	
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	
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	/	koffie	voor	€	0,75	/	€	1,00	
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Colofon 
Stichting	Senioren	Collectief	Culemborg	

Adres	secretariaat:	
- post:	Lindelaan	13,	4101	WE	Culemborg	
- e-mail:	sscc.secretariaat@gmail.com	

K.v.K.					64893847	
Bank:					NL58ABO	0308	6178	00	
Web:					www.seniorencollectiefculemborg.nl	
		
Voorzitter	 Mw.	H.	(Hennie)	Smidt	

henniesmidt@versatel.nl	
515013	

Secretaris	/		
						penningmeester	

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

514879	

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

753039	

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

518935	

Algemeen	lid	 Dhr.	J.	(Jan)	Pieters		
jan.pieters@casema.nl	

520664	

Contactpersonen	activiteiten	
Redactie	De	Kijker		 Dhr.	G.J.M.	(Bert)	Reintjes	

gjmreintjes@gmail.com	
532866	

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

753039	

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

753039	

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

0639142217	

“Klaartjes”-reizen	 Mw.	M.F.C.	(Riet)	van	Hazendonk	
mfcvhazendonk@ziggo.nl	

515001	

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

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: NL58RABO 
0308617800 t.n.v. SSCC te Culemborg. 
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wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, te 
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STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG  
UITGAVE 8-2016 
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DE WERELD IS IN 20 JAAR VERANDERD VAN PERSOONLIJK CONTACT NAAR 
DIGITAAL CONTACT 
 

Themamiddag donderdag 6 oktober 2016 in De Lantaarn 
Dit heeft grote veranderingen teweeggebracht in ons dagelijks leven. De 
computer, IPad, tablet of smartphone is voor 
velen niet meer uit het leven weg te denken.  
Maar er zijn nog genoeg senioren die er tegenop 
zien daaraan mee te doen. We weten dat er ook 
veel senioren zijn die  zich er onbehaaglijk bij 
voelen. 
Toch speelt de computer een veel grotere rol in 
ons leven dan we denken. Het is daarom de bedoeling om op donderdag 6 
oktober a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in Partycentrum De Lantaarn, Grote 
Kerkstraat 13 te laten zien dat we al veel om ons heen als vanzelfsprekend hebben 
geaccepteerd. 
Op deze middag zal Tim van Wijngaarden u op een smeuïge wijze meenemen in de 
wereld van digitalisering en zal na de pauze Herman Wevers vertellen over de 
aandacht die de overheid steekt in de manier waarop u met die overheid kan 
communiceren. Want merken we niet allemaal dat het vinden van telefoon-
nummers of persoonlijk contact met een medewerker steeds meer op de 
achtergrond raakt. Kom daarom naar deze bijeenkomst en laat de veranderende 
ontwikkelingen op u inwerken. Wij willen ook met u kijken hoe de ouderen-
bonden en instanties in Culemborg u daarbij kunnen helpen. 
 

Namens KBO, PCOB en Senioren Collectief, Bert Reintjes 
 
OPEN DAG ASIELZOEKERSCENTRA.   
Zaterdag 24 september a.s. vindt de landelijke Open AZC- dag 
plaats. Deze dag is tevens de NATIONALE BURENDAG. 
Barmhartigheid in de praktijk : de ander zien en ontmoeten. 
Stichting Vluchtelingenwerk en het COA bieden eenieder 
deze dag gelegenheid kennis te maken met vluchtelingen en 
hun leven in een asielzoekerscentrum. Zo’n 120 AZC’s stellen 
hun deuren open.  
De voor ons dichtstbijzijnde AZC’s zijn in Leersum aan de 
Hoogstraat 8, in Wageningen aan de Keijenbergseweg 16 en in Zeist aan de 
Kampweg 122.   
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INFORMATIE VAN DE OVERHEID 
 

 Wijziging indicatiestelling door verpleegkundigen in 2017 
Wijkverpleegkundigen hebben vanaf volgend jaar veel minder administratieve 
rompslomp. Een aanpassing in de manier van contracten afsluiten over zorg maakt 
hun werk eenvoudiger en daardoor leuker en met meer tijd en aandacht voor de 
mensen die zorg nodig hebben. 
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schrijft aan de Kamer: “Ik heb nog nooit 
een wijkverpleegkundige gesproken die voor dit mooie vak heeft gekozen om zo 
veel papieren en formulieren in te vullen. Sterker nog: dat is iedereen een doorn 
in het oog. Dus zal ik die rompslomp tot een minimum beperken. Het vak wordt 
daardoor leuker én er is meer tijd voor zorg. Dat komt weer ten goede aan de 
mensen die zorg nodig hebben.” 
 

 Versimpeling 
De zorg die wijkverpleegkundigen aan mensen geven, moet nu eenmaal betaald 
worden. Dat gebeurt met zogenaamde prestaties. Daarvan zijn er nu 5:  
Persoonlijke verzorging / Oproepbare verzorging / Verpleging / Oproepbare 
verpleging en Advies instructie en voorlichting. Maar vanaf volgend jaar wordt dat 
bij de inkoop versimpeld tot slechts één prestatie: simpelweg wijkverpleging. En 
hoe minder verschillende prestaties, des te minder registraties. 
 

 Spilfunctie 
Het kabinet heeft maatregelen genomen om de wijkverpleegkundige een 
spilfunctie te geven en om zo de zorg-aan-huis beter vorm te geven. Allereerst is 
er vanaf het begin van deze periode extra geld naar de wijkverpleegkundige zorg 
gegaan. Ten tweede hebben wijkverpleegkundigen de vrijheid gekregen om zelf te 
indiceren: niet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) maar zijzelf stellen nu vast 
welke zorg bij wie wanneer nodig is. 
 

 Hervorming langdurige zorg 
Het versterken van de positie van wijkverpleegkundigen is onderdeel van de 
hervorming van de langdurige zorg. Die is er op gericht om kwaliteit en 
houdbaarheid van en betrokkenheid bij de zorg, te versterken en te verbeteren. 
De vraag wat goede kwaliteit is, kunnen de wijkverpleegkundigen zelf het beste 
beantwoorden. Zij komen bij de mensen thuis. Zij zien wat iemand nodig heeft. En 
maken in overleg met de mensen goede zorg thuis mogelijk. 
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BEKENDMAKING ZORGPREMIE IS VERVROEGD (MINISTERIE VWS) 
 

De jaarlijkse bekendmaking van de hoogte van de nominale zorgpremie voor het 
volgende jaar wordt met een week vervroegd. Nu is het nog zo dat 
zorgverzekeraars hiervoor uiterlijk tot en met 19 november a.s. de tijd hebben. De 
wijziging van de Zorgverzekeringswet geldt vanaf de premiebekendmaking voor 
2018. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister 
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Zorgverzekeraars maken hun nieuwe zorgpremie voor het volgende jaar steeds 
later bekend. Het merendeel slechts enkele dagen voor de uiterlijke datum of zelfs 
pas op 19 november zelf. Eerdere bekendmaking is voor de Belastingdienst echter 
nodig voor tijdige uitvoering en juiste vaststelling van de zorgtoeslag, die 
gedeeltelijk op basis van de gemiddelde premie wordt vastgesteld. 
Een bijkomend effect van de vervroegde bekendmaking van de zorgpremie is dat 
de overstaptijd met een week wordt verlengd. Dit geeft verzekerden langer de tijd 
een passende zorgverzekering uit te kiezen. 
 
 

WIE WIL ER REDACTIEMEDEWERKER WORDEN? 
 

Het team van de redactie werkt met veel plezier maar zoekt toch versterking. Als 
een van ons iets overkomt wordt het moeilijk om  DE KIJKER netjes en op tijd uit te 
voeren en dat willen we, wij en U, toch allemaal!  
Het werk bestaat uit: 
 Het typen van ingekomen kopij. Met het redactieteam (en/ of het bestuur) 

bepalen of deze kopij geschikt is voor plaatsing. 
 Het – zo nodig – zoeken van adequate kopij die interessant is voor de 

senioren. 
 Het verzamelen van Culemborgse activiteiten die voor senioren van belang 

(kunnen) zijn. 
 Typen van de kopij volgens een met elkaar afgesproken en overeengekomen 

lay-out. 
 De timing in de gaten houden zodat DE KIJKER op tijd aangeleverd kan 

worden. 
Het kunnen omgaan met de computer en het werken met WORD is een vereiste. 
Bent u, of iemand anders uit uw kennissenkring, geïnteresseerd in deze functie, 
neem dan contact op met dhr. Bert Reintjes, tel. 06 53920921 of via e-mail: 
gjmreintjes@gmail.com 
 

Namens het redactieteam, Riet van Hazendonk 
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WERELDDANSGROEP BALANS   
bewegen…….ritme…….balans…... 

De drang tot bewegen zit mensen in het bloed. 
De oervormen van bewegen op muziek zijn 
bewaard gebleven in het werelddansen. “Van 
klassiek ballet tot ballroomdansen: alle andere 
vormen zijn hieruit voortgekomen” zegt 
Willemieke van Rooij, docente van werelddans-
groep BALANS. “Het is leuk om te doen en het is 

gezellig” aldus haar cursisten. 
Baby’s en jonge kinderen komen spontaan in beweging wanneer zij muziek horen. 
Door de opvoeding: “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” leren de 
meeste mensen dat helaas weer af. Gelukkig kunnen 50-plussers het zó weer 
oppakken. Het is goed voor de houding en het concentratievermogen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dansen diverse hersengebieden activeert. 
Zo is bewezen dat mensen die dansen beduidend minder vaak lijden aan de ziekte 
van Alzheimer. Het is dus de manier om je jong en actief te blijven voelen. 
De dansen van BALANS komen uit verschillende culturen: uit Nederland en andere 
West-Europese landen, maar ook uit de Balkan, het Midden-Oosten, Latijns 
Amerika en de VS. Doorgaans starten we de lessen met beginnersdansen die 
gebruikt worden als “warming up” en na de pauze gaan we verder met  
“gezelligheidsdansen”. Dit is werelddansen in een vrije vorm. Dat kan bijvoorbeeld 
een bossanova zijn in een disco-opstelling, los of in de vrije ruimte. Het laatste 
deel van de les bestaat uit dansen die meer technische vaardigheden vragen, maar 
daarom juist heel leuk zijn!  Iedere 55-plusser, man of vrouw,  is van harte 
welkom. Het gaat ons en u niet alleen om beweging maar ook om gezelligheid en 
onderlinge contacten. En twijfelt u of het wel iets voor u is: kom dan gerust 1 of 2 
keer gratis mee dansen.  
 
LOCATIE:   “het Atelier” in het MuseumWeeshuis,  Herenstraat 29 
TIJD:    maandagochtend 9.30-12.00. Start op 5 september 2016 
KOSTEN:  € 9,00 per ochtend 
INFORMATIE: docente Willemieke van Rooij. Tel. 518658 of 06 30700526 
 
Tijdens de Open Monumentendag op zat. 10 september a.s. wordt 2x een 
workshop gegeven waar het publiek aan kan deelnemen. Waarschijnlijk  tussen 
11:00 - 13:00u.  
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INFORMATIE VAN DE VOLKSUNIVERSITEIT WEST BETUWE 
 

Onze activiteiten voor seizoen 2016 -2017 zijn inmiddels bekend. Voorinschrijven 
is daarom al mogelijk. Dit kan via onze website of via de papieren inschrijf-
formulieren. Deze zijn verkrijgbaar in het Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Denk 
je erover om een vreemde taal (verder) onder de knie te krijgen? We bieden een 
uitgebreid talenprogramma aan met onder andere Arabisch, Engels, Frans, Itali-
aans en Spaans. Wil je liever jouw schilder- of tekentalent verder ontwikkelen? 
Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Kunst, cultuur, wetenschap, literatuur, 
gezondheid, culinair, bewegen: eigenlijk bieden we teveel om op te noemen.   
Eind augustus is er een  papieren programmaboekje uitgekomen waarin alle 
activiteiten voor 2016 -2017 te bekijken zijn. Onze open dag in Culemborg zal 
plaatsvinden op 10 september a.s. Wij wensen je alvast een plezierige en leer-
zame tijd toe bij de Volksuniversiteit.  
Graag tot ziens!  
 

Volksuniversiteit West Betuwe, Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg. 

Tel.: 0345 650310,  Email: info@westbetuwe.nl,  www.vuwestbetuwe.nl 

 
RONDLEIDING ELISABETH WEESHUISMUSEUM (START 14:00) 
Elke 1e zondag van de maand een gratis rondleiding. Een ervaren museum-gids 
laat de bezoekers de achterzijde van de zijluiken van Jan Deijs zien.  
TABLET CAFÉ CULEMBORG  
2 x per maand op woensdagochtend van 9:30 -11:30u vindt in de bibliotheek 
onder deskundige begeleiding een Tablet Café plaats.  Hier kun je ontdekken hoe 
je jouw iPad of Tablet slim kunt gebruiken. Het is GEEN cursus, je hoeft je dus niet 
aan- of af te melden. Je kunt gewoon aanschuiven. In deze maanden is dit op 14 
en 28 september en op 5 en 26 oktober a.s. 
TOP PROGRAMMA THEATER DE  FRANSCHE SCHOOL  
Maandag 3 oktober Helmert Woudenberg: Landverrader. In deze nieuwe 
solovoorstelling speelt Helmert Woudenberg zijn grootvader Hendrik Jan, die 
tijdens de bezetting door de Duitsers werd benoemd tot leider van het Neder-
landse Arbeidsfront.  
REPAIR CAFÉ (OP DE 2e ZATERDAG VAN DE MAAND) 
Heb je een lek luchtbed, een fiets met een rammelende kettingkast of een 
weigerende ventilator? Ook in de zomer kun je naar het Repair Café. Of probeer 
het zelf, repareren is leuk en vaak heel gemakkelijk. In het Repair Café in de 
Dahliastraat 30 kun je samen met een deskundige je spullen repareren. Van 17 
t/m 23 oktober is het Internationale Repair Café-week.  

http://t.ymlp26.com/mybhataejmyjatawmjadajshy/click.php
http://t.ymlp26.com/mybwagaejmyjaiawmjaaajshy/click.php
http://t.ymlp26.com/mybqazaejmyjarawmjacajshy/click.php
http://t.ymlp26.com/mybbalaejmyjacawmjazajshy/click.php
mailto:info@westbetuwe.nl
http://www.vuwestbetuwe.nl/
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DAGTOCHT ELBURG WOENSDAG 13 JULI 2016. 
 

Vroeg uit de veren, want om 08:35 moesten we klaarstaan bij de bushalte aan de 
Heimanslaan bij de Driestad. Eerst nog 2x een stop om nog een paar mensen op te 
halen en daarna richting Garage Streef, waar onderling nog wat van zitplaats werd 
gewisseld. 
Vandaaruit vrolijk op pad met ca. 80 personen. Het weer zat niet echt mee, maar 
dat mocht de pret niet drukken. De eerste stop zou rond 10:00 in Garderen zijn, 
maar dat was gewijzigd en we gingen in Harskamp koffiedrinken. Daarna zijn we 
over de Veluwe langs wat leuke plaatsjes gereden, waarbij de buschauffeur 
geregeld uitleg gaf over de bezienswaardigheden, die we tegenkwamen. O.a. 
enkele percelen die gerelateerd waren aan de Oranjes. 

 

In Elburg  hebben we een mooie 
tocht gevaren over het 
Veluwemeer onder ‘t genot van 
een heerlijke lunch. De bediening 
was uiterst goed en vriendelijk. 
Tijdens het varen gaf Ad van Zee 
nog uitleg over de beziens-
waardigheden. 

 
 

Na de tocht hadden we nog ongeveer anderhalf uur om Elburg te bezichtigen. Het 
is echt een leuk klein plaatsje met behoorlijk wat winkeltjes en er was gelegenheid 
voor de liefhebbers om haring en paling te kopen en nog wat rond te neuzen in de 
leuke kleding- en andere winkeltjes. Ook de terrasjes vonden gretig aftrek. 
Rond 16:30 gingen we op pad naar Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk om 
het diner te gebruiken. Ook dit was goed verzorgd: heerlijke soepen en ruim 
voldoende garnituren op de tafels en als toetje een heerlijk schaaltje ijs. 
Hierna weer de bussen in en terug naar Culemborg waar we in de stralende zon 
arriveerden rond 20:30. 
Deze dag was voor ons allen zeker geslaagd en voor herhaling vatbaar, met dank 
voor de sponsoring door Bladt Charity. 
 

Truus van Buuren en Marjan Sas 
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Zo kijken we meestal aan tegen ons biertje, wijntje of borreltje. En daar is ook 
niets mis mee. De risico’s zien we vooral bij “de jeugd”, maar naarmate je ouder 
wordt kunnen er onverwachte of onvoorziene risico’s kleven aan het gebruik van 
alcohol (al dan niet in combinatie met het gebruik van medicijnen). Zo vermindert 
alcohol o.a. onze coördinatie, concentratie en reactie. Ook de leeftijd doet dit, 
waardoor het gebruik van alcohol op oudere leeftijd aantoonbaar leidt tot grotere 
kans op valpartijen en andere ongelukken. Bovendien kan het extra storend 
werken tijdens de dagelijkse werkzaamheden.  
In combinatie met medicijnen kan alcohol de werking soms tenietdoen, of juist 
extreem versterken. Zo verdunt alcohol het bloed en kan een zorgvuldig bepaalde 
bloedspiegel om bloedverdunners in te stellen, ernstig verstoord raken. Hetzelfde 
geldt uiteraard ook voor de bloeddruk. 
Alcohol vermindert het bloedsuikergehalte, waardoor alcoholgebruik bij 
(ouderdoms)diabetes eerder tot complicaties leidt en de kans op een hypo 
vergroot. 
Het is op oudere leeftijd belangrijk om voldoende vocht binnen te krijgen. Helaas 
is alcohol sterk vochtafdrijvend, met daardoor een grotere kans op 
uitdrogingsverschijnselen. 
Dan hebben we natuurlijk ook nog het ‘slaapmutsje’ en de ‘ontspanning’. Maar 
ook op dat gebied blijkt alcohol de problemen eerder te versterken dan te 
verminderen. En het went natuurlijk…waardoor je ook steeds meer nodig hebt 
voor hetzelfde beoogde effect. Minderen lukt dan soms maar moeilijk. 
Mag je dan helemaal niet meer drinken? Natuurlijk wel, maar realiseer wat alcohol 
doet en houd rekening met de effecten op leeftijd, ziekte en medicatie. 
Op uw gezondheid!  
 
Anton Selman:  a.selman@iriszorg.nl  
Adviseur Preventie IrisZorg  
 
 
 

 

ALCOHOL EN MEDICIJNEN: 
EEN RISKANTE MIX 

 

“Gezellig”, “lekker”, “ontspannen” 
en het is je   natuurlijk ook 

gegund. 
 

mailto:a.selman@iriszorg.nl
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ……. 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken. 
 

Wij rijden op de A2 op weg naar vrienden. Het is druk op de weg met auto´s, die 
allemaal dezelfde kant uitgaan. Ik moet dan altijd  aan “de man met de regenjas” 
denken. Een verwarde man, die ik ben tegengekomen in een restaurant aan een 
snelweg. Hij vroeg me: “Waar gaan al die auto´s toch naar toe?”  Nu jaren later, als 
ik op de snelweg rij, moet ik nog steeds aan hem denken.  Auto´s, die allemaal 
dezelfde kant op gaan. Elke auto met een bestuurder, met of zonder passagiers. 
Allemaal met een ander einddoel. Elke inzittende met zijn eigen gedachten. Waar 
gaan ze heen? Naar een zakenafspraak met een grote order op zak of naar een 
gesprek met de werkgever waar ontslag dreigt. Een echtpaar of alleengaande, 
onderweg naar de kleinkinderen, een familiefeestje, een ernstige zieke of 
misschien zelfs naar een begrafenis. Ieder naar het eigen doel. Ieder met zijn/haar 
eigen gedachten over problemen of over fijne dingen en genietend van de 
omgeving. Er zijn heel veel redenen waarom mensen op weg gaan op de snelweg. 
We kunnen van alles bedenken en er over filosoferen.  Toen wij ´s avonds weer 
naar huis gingen, keken wij terug op een heerlijke en gezellige dag. Rijdend op de 
snelweg moest ik weer denken aan “de man met de regenjas”. Het was laat 
geworden. Het was donker.  Weer al die auto´s die op weg waren, allemaal 
dezelfde richting op. Wij keken terug op een fijne dag en waren blij toen we weer 
thuis waren.  Ik hoop dat al die snelwegberijders blij geweest zijn toen ze thuis 
waren. Ik weet echter dat dit een utopie is. Ik ben bang dat vele late autorijders 
om een andere reden op die snelweg zaten. Ik hoop echter wel dat ze hun 
aandacht bij het autorijden hebben gehouden, zodat ze in ieder geval zonder 
ongelukken hun einddoel hebben bereikt. 
 

KASTEELTUIN 

Vanaf 2 april t/m 1 oktober geopend, op de zaterdagen van 11:00 tot 17:00.  Het is 
dus mogelijk om elke zaterdag tussen 11:00 en 17:00 daar naartoe te gaan en een 
rondleiding te krijgen. De toegang is gratis. Men moet voor een bezoek aan de 
kasteeltuin wel goed ter been zijn.  Het thema van Open Monumentendag 2016 is 
Iconen en symbolen. De Kasteeltuin laat zich door dit thema inspireren.  

 
Lange Meent 11. 
Tel. 521895 (tijdens openings-
tijden)   
 



10 DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2016 
 

 

 
WOORDZOEKER 

 

N E S T E L K D L D T D R 
K O E T S J E E O O N M A 

G L O P O O G N D A E D M 
T A T G H E K H A G E L I 
S A D A S E T M T L A A X 
G Z N S R T R G R A G A A 

O R IJ T E E M F A O H H M 
O E W N V J L A S Z T C E 

T D O A E I S P A T E S S 

I D H S V D A N C N H G C 
U I S R A N U W I N D E H 
R R E D E R N O O R T E IJ 
F I A M I N I M G L P W N 

 
 

o ADEL 
o DONKER 
o FRUITOOGST 
o GAST 
o GOUDEN 
o GEZAG 
o HAGEL 
o HAVERMAAND 

o HERFST 
o HOED 
o KLETSEN 
o KOETSJE 
o LEGES 
o LIVREI 
o MAAGD 
o MAXIMA 

o MINIMA 
o OOGSTMAAND 
o PRINSJESDAG 
o RIDDERZAAL 
o SCHAT 
o SCHIJN 
o SHOW 
o SPAN 

o SPAT 
o STOET 
o STORM 
o TROONREDE 
o WEEGSCHAAL 
o WIJN 
o WIND 

 

 
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 worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een woord. 
 

De oplossing van de woordzoeker uit het augustusnummer is: “WERELDREIS” 
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FEESTELIJKE OPENING “HABBEKRATS”  
 

Na een intensieve voorbereiding is op woens-dag 
29 juni in Culemborg het hulpverlenings-centrum 
van de Stichting Nachamu Nachamu Ami , aan de 
Randweg 2 geopend.   
De vrijwilligers waren er, de collega’s uit 
Renswoude, een aantal betrokkenen en belang-
stellenden uit de omgeving, waaronder ook 
enkele vertegenwoordigers van kerken.  
 

Er heerste een warme, open sfeer en er was betrokkenheid  met de zaak waarvoor 
we staan: hulp aan de Joodse gemeenschap, daar waar die te kampen heeft met 
moeite en tekorten. Wij richten ons op Oost-Europa (Oekraïne) en Israël.  Op een 
heel persoonlijke wijze werden  door de plaatselijke teamleider en de voorzitter 
van de Stichting de opzet  van het centrum in Culemborg en de praktische 
uitvoering van de hulpverlening uiteengezet.  Er wordt gewerkt vanuit een 
christelijke overtuiging en men is zich bewust van de last van  het verleden.  Dit 
motiveert ons tot deze mentale, geestelijke en materiële handreiking.  De 
wethouder plaatste e.e.a. in een breder geheel en sprak zijn oprechte 
erkentelijkheid hierover uit. De voorzitter onthulde vervolgens  het naambord en 
de wethouder knipte het lint door, waarmee kringloopwinkel “Habbekrats” 
officieel geopend was. De opbrengst van de winkel wordt gebruikt om de 
transporten te bekostigen. Na de plechtigheid werden de gasten rondgeleid door 
de verschillende ruimten en kregen zo een gedetailleerde indruk van de dagelijkse 
gang van zaken. De winkel was inmiddels in bedrijf en dat was te merken! 
Natuurlijk waren er passende hapjes en drankjes om de vreugde kracht bij te 
zetten. Al met al kijken we terug op een fraaie opening en kan het werk nu weer 
verder gaan.  

Een ieder is van harte welkom om te komen kijken en snuffelen! 
De kringloopwinkel is vooralsnog iedere donderdag en vrijdag geopend van 10:00 - 
15:30. 
Het sorteren van kleding gebeurt op dinsdagochtend en woensdagochtend van 
8:30 – 11:30. 
 
Verdere en actuele informatie vindt u op www.nachamu.org  
 

http://www.nachamu.org/
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  woensdagen 14 sept., 5 + 19 okt., 2 +16 nov.,    
7+21 dec. 2016 
LOCATIE:  het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het 
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10:00 ‘s morgens. 
AANVRAGEN:  U wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de keu-
ringsarts, 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 jl. 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 
 
 

WERKEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID 
 

Leren hoe je gebruik kunt maken van digitale 
(overheid)diensten van de gemeente, het UWV en de 

Belastingdienst. De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om 
aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een 
verhuizing. De cursus wordt gegeven in de bibliotheek en is voor inwoners van 
Culemborg die al wel met internet kunnen omgaan. De cursus (09:30-11:30) 
bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt gegeven in kleine groepjes van 8 personen. 
Deelname is gratis (van tevoren wel aanmelden via tel. 0344 639940)  
Cursusreeksen op:  Donderdag 13, 20, 27 oktober en 3 november 

Donderdag 24 november, 01, 08, 15 december  
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AGENDA  SSCC 
       SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 

Za.   03 sept. 
Rondleiding oude stadhuis,Oude Vismarkt 4 
 ’t Savourij Parijsch. Zie DE KIJKER 7, pag. 8 
Stadswandeling, Voorplein Elisabeth Weeshuis 

14:00 – 15:00 
13:00 – 23:50 
11:00 

Zo.  04 sept. 
Muziek in  Plantage: Jazz Band+wijnproeverij 
Rondleiding Elisabeth Weeshuismuseum 

14:00 – 16:00 
14:00 

Za.   10 sept. 
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 
Repair Café, Dahliastraat 30 

10:00 
12:00 – 16:00 

Za. en Zo. 
10 en 11 sep 

Monumentendag in het teken van iconen en 
symbolen. 

 

Zo.  11 sept. Pianowandeling  

Vr.  23 sept. 
14e Editie van Kunstfestival LekArt, 
t/m 25 september 

 

Za.  24 sept.  Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

Zo.  25 sept. Muziek, de Plantage, Haven- en visserskoor 14:00 – 16:00 

Di.  27 sept.     
P.C.O.B.middag in  Gandhisoos, Gandhi 205 
Zie DE KIJKER 7 , pag. 4 

14:30 – 16:30 

Wo. 28 sept. 
Dagtocht Orchideeënhoeve, Luttelgeest 
Zie DE KIJKER 7 , pag. 7 

 

Za.    01 okt. 
Rondleiding oude stadhuis,Oude Vismarkt 4 
Stadswandeling, Voorplein Elisabeth Weeshuis 

14:00 – 15:00 
11:00 

Zo.    02 okt. Rondleiding Elisabeth Weeshuismuseum   14:00 

Do     06 okt. Themabijeenkomst, zie pag. 2  

Za.    08 okt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

Za.    22 okt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

 

DIS (=Digitale Inloop Senioren) computerhulp: Vrije inloop 
- Op de maandagmiddagen, 14:00 – 16:30 in de Gandhisoos, Gandhi 205 
- Op de woensdag middag 14:30 -  16:30 in de bibliotheek, Herenstraat 29 
- N.B.: zie voor DIS COMPUTERHULP ook de agenda van BONVIE en van Huis 

van de Buurt 
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                  AGENDA  BEATRIXSTRAAT 20                                                           
                                 SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 

DATUM                                ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Do. 01 sept. Koor “Riversound” op het Plein.Gratis 14:00-16:00 

Vr. 02 sept. Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Vr. 16 sept. Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Do. 22 sept. 
Mannenavond €2,50 / €3,50 
Zie de flyer voor het programma 

19:00-21:00 

Vr. 23 sept. Verkoop door “Klooster Mode” op het Plein   14:00-16:00 

Za. 24 sept. Radio “Nostalgia” op het Plein 14:00-16:00 

Wo. 28 sept. Accordeonnette uit Tiel, op het  Plein 19:00-21:00 

Vr. 30 sept. Beautyochtend op het Plein. Kosten €2,50 / €3,50 10:00-12:00 

Di. 04 okt. Hollandse muziekmiddag met Ben Teerink. Gratis 14:00-16:00 

Do. 06 okt. 
Dag van de ouderen met optreden van “Wij Durfe”  
uit Meteren, op het Plein. Gratis 

14:30-16:00 

Vr. 07 okt. Spel- en sjoelmiddag op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Vr. 14 okt. 
Seniorenorkest “Luctor et Emergo”, op het Plein.  
Gratis 

14:00-16:00 

Vr. 21 okt. Spel- en sjoelmiddag op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Di. 25 okt. Dameskoor TVO uit Tiel, op het  Plein. Gratis 14:00-16:00 

Do. 27 okt. 
Mannenavond €2,50 / €3,50 
Zie de flyer voor het programma 

19:00-21:00 
14:00-16:00 

Vr. 28 okt. 
Beautyochtend op het Plein. Kosten €2,50 / €3,50 
Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis 

10:00-12:00 
14:00-16:00 

 

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 knutselspullen meebrengen. 
Contactpersoon: mw. Marthie Reverda    
Elke maandag:    Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00  
Voor info: mw. Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of mw. 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) 
10:00 –12:00  DIS: computerhulp pas weer vanaf 5 september 
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 
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 / koffie voor € 0,75 / € 1,00  
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  COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Adres secretariaat: post: Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg 
                   e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com 

K.v.K.:    64893847 
Bank:     NL58ABO 0308 6178 00 
Web:     www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 

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

515013 

Secretaris /  
penningmeester 

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

514879 

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

753039 

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

518935 

Algemeen lid Dhr. J. (Jan) Pieters  
jan.pieters@casema.nl 

520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 

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

532866 

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

753039 

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

753039 

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

0639142217 

“Klaartjes”-reizen Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

515001 

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

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:  

NL58RABO 0308617800 t.n.v. SSCC te Culemborg. 
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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,	verzoeken	
wij	 u	 wijzigingen	 in	 verband	 met	 verhuizing,	 overlijden	 of	 andere	 redenen,	 te	
melden	bij	Stichting	Senioren	Collectief	Culemborg:		
sscc.secretariaat	@gmail.com		 

UITGAVE 7-2016 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG  
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	De	 WMO	 vroeg	 dd.	 3	 juli	 2016	 aan	 de	 ge-
meente	 Culemborg	 aandacht	 voor	 de	 uitvoe-
ring	van	de	VN-agenda	22	welke	ook	door	Ne-
derland	 werd	 ondertekend	 en	 in	 wetgeving	
moet	worden	omgezet.			

	
Het	verdrag	bevat	22	standaard	regels	voor	gelijke	kansen	voor	mensen	met	een	
beperking.	 Daar	 de	 gemeente	 een	 mogelijke	 reconstructie	 van	 de	 binnenstad	
overwoog	adviseerde	de	WMO	raad	de	gemeenteraad	over	de	volgende	punten	
om	de	stad	aantrekkelijk	te	maken:	
	
• Een	goed	bereikbaar	openbaar	invalidentoilet		binnen	een	van	de	bestaande	

gebouwen;	
• De	 “ribbel”-	 tegels	 langs	 de	 gevels	 van	 de	 winkels	 als	 begeleiding	 voor	

slechtziende	of	blinde	wandelaars,	die	daarmee	veilig	 langs	uitstallingen	en	
terrassen	kunnen	lopen;	

• Goed	 aangelegde	 bushaltes,	 waardoor	 het	 instappen	 in	 een	 bus	
gemakkelijker	wordt;	

• Zijn	 alle	 gemeentelijke	 gebouwen	 voor	 bezoekers	 met	 een	 lichamelijke	
beperking	zelfstandig	toegankelijk?	Zijn	er	ruime	liften	aanwezig?	

• Zijn	 alle	 voetpaden	 /	 trottoirs	 en	 de	 aansluitende	 oversteekplaatsen	 goed	
onderhouden	 (geen	 kuilen,	 gebroken	 tegels	 en	 te	 ver	 doorgegroeid	 groen	
(zoals	struiken,	muurbegroeiing)?	

Daarnaast	 pleit	 de	 WMO-raad	 voor	 goed	 begaanbare	 voetpaden	 langs	 de	
vaarten	en	singels	als	klein	recreatief	“ommetje”	voor	de	senioren.	
	

“Levensverhaal”	 is	 een	 (gesponsord)	
project	van	ElkWelzijn	waar-bij	oude-
ren	 hun	 levensverhaal	 vertellen	 en	
vrijwilligers	 dit	 opschrijven	 en	 daar	
later	een	mooi	boek	voor	de	 levens-

verhaalverteller	 van	 laten	maken.	 In	 overleg	met	 schrijver	 en	 verteller	 vinden	
gedurende	 enkele	maanden	 daartoe	 gesprekken	 plaats.	 Het	 is	 een	 heel	 aardig	
initiatief.	Deze	gesprekken	op	zich	kunnen	al	prettig	en	waardevol	zijn.	Vindt	u	
het	fijn	om	uw	levensgeschiedenis	te	willen	prijsgeven	aan	de	luisteraar	/	schrij-
ver	en	later	toe	te	vertrouwen	aan	het	papier?		
Meld	u	zich	dan	aan	bij	mw.	Alice	Versluijs	of	bij	mw.	Ingrid	van	Oostwaard,	tel.	
515227.		
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NIEUWSBERICHT	08-07-2016:	SCHIPPERS	EN	VAN	RIJN:		
33	miljoen	extra	voor	revalidatie	kwetsbare	ouderen	
	
Minister	 Edith	 Schippers	 en	 staatssecretaris	 Martin	 van	 Rijn	 (beiden	 VWS)	
verhogen	 het	 budget	 voor	 eerstelijns	 verblijf	 structureel	met	 33	miljoen	 euro,	
zodat	 meer	 kwetsbare	 ouderen	 hiervan	 gebruik	 kunnen	 maken.	 Het	 totale	
budget	voor	deze	zorg	komt	daarmee	op	meer	dan	213	miljoen	euro.	
	
Herstellen	van	ziekte	of	medische	behandeling	
Deze	zorg	–	onderdeel	van	de	Zorgverzekeringswet	–	is	bedoeld	voor	kwetsbare	
ouderen	 die	 thuis	 wonen	 maar	 tijdelijk	 intensievere	 zorg	 nodig	 hebben.	
Bijvoorbeeld	om	te	herstellen	van	een	ziekte	of	na	een	medische	specialistische	
behandeling	 in	 het	 ziekenhuis.	 Goede	 samenwerking	 tussen	 ziekenhuizen	 en	
verpleeghuizen	kan	helpen	voorkomen	dat	ouderen	onterecht	in	het	ziekenhuis	
worden	opgenomen	of	naar	huis	gaan	terwijl	ze	er	eigenlijk	nog	niet	klaar	voor	
zijn.	
	
Specialisten	ouderengeneeskunde	actief	bij	mensen	thuis	
Schippers	 en	Van	 Rijn	 vergroten	 daarnaast	 de	mogelijkheden	 voor	 specialisten	
ouderengeneeskunde	 om	 buiten	 een	 verpleeghuis	 hun	 vak	 uit	 te	 oefenen.	 Er	
wonen	 steeds	meer	ouderen	met	een	 complexe	 zorgvraag	 thuis,	omdat	 ze	dat	
willen	 en	 kunnen	met	 goede	 wijkverpleging	 en	 andere	 zorg	 en	 ondersteuning	
thuis.	De	huisarts	heeft	niet	altijd	de	kennis	en	kunde	in	huis	voor	deze	complexe	
zorgvragen.	 Specialisten	 ouderengeneeskunde	 kunnen	 daar	 wel	 in	 voorzien.	
Door	 het	 mogelijk	 te	 maken	 hun	 deskundigheid	 ook	 bij	 mensen	 thuis	 in	 te	
zetten,	kan	de	zorg	voor	kwetsbare	ouderen	thuis	verder	verbeteren.	
	

GELDERLAND	 HELPT	 is	 een	 platform	 waar	 u	 hulp	 kunt	
geven	en	vragen.		Hoe	werkt	het?	
Op	zoek	naar:		
Een	 heggenschaar?	 /	 Nieuwe	 leden	 voor	 uw	 koor?	 /	 Een	
handleiding	 van	 uw	 wasmachine?	 /	 Vervoer	 om	 naar	 de	
kaartclub	te	gaan?	

Misschien	zoekt	u	iemand	die	u	Spaans	kan	leren	of	zoekt	u	dat	ene	bijzondere	
boek?	Heeft	u	groene	vingers	en	wilt	u	 iemand	 in	uw	buurt	helpen	 in	de	 tuin?	
Heeft	 u	 een	 vraag	 of	 iets	 aan	 te	 bieden?	 Bel	 naar	 026	 3713718	 of	 mail	 naar	
gelderlandhelpt@gld.nl.		Meer	info:	kijk	op	www.gelderlandhelpt.nl	
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TAAL	LEREN		
OF	SCHILDERCURSUS	VOLGEN?	
Het	 nieuwe	 najaarsprogramma	 van	
Volksuniversiteit	West	Betuwe	is	uit.	Het	
complete	 aanbod	 staat	 op	 hun	 website	

en	het	programmaboekje	is	reeds	verspreid.	Volksuniversiteit	West	Betuwe	geeft	
les	in	Culemborg,	Geldermalsen,	Tiel	en	Leerdam.	Ook	in	het	nieuwe	cursusjaar	
is	er	weer	een	enorm	gevarieerd	aanbod	van	uiteenlopende	cursussen.	Er	is	voor	
elk	wat	wils	en	steeds	staat	‘’leren	met	plezier’’	voorop.	Naast	een	breed	aanbod	
talencursussen,	van	Spaans	en	Italiaans	tot	Arabisch	en	dit	jaar	zelfs	Nederlands	
voor	 anderstaligen,	 is	 er	 ook	 op	 cultureel	 gebied	 veel	 keus.	 Zoals	 schilderen,	
modeltekenen	of	 aquarelleren,	maar	ook	 culinair,	 gezonde	 voeding,	 Surinaams	
koken.	Bovendien	kunnen	mensen	met	interesse	voor	kunst,	historie	en	filosofie,	
yoga	en	tai-chi	er	terecht.	
Contactpersoon	VU	West	Betuwe:			
Lieneke	Westering,	hoofdcoördinator,	tel.	06-19106480	
Marjon	de	Lange,	coördinator	Tiel,	tel.	06-10329298	
	
HERHAALDE	OPROEP:	GEZOCHT	REDACTIEMEDEWERKER		
Ons	 redactieteam	werkt	met	 veel	 plezier	maar	 zoekt	 toch	 versterking.	 Als	 één	
van	ons	iets	overkomt	wordt	het	moeilijk	om		DE	KIJKER	netjes	en	op	tijd	uit	te	
brengen	en	dat	willen	we	–	wij	en	U	–	toch	allemaal!		
	
Het	werk	bestaat	uit:	
o Het	typen	van	ingekomen	kopij.	Het	redactieteam	(en/of	het	bestuur)	

bepaalt	of	deze	kopij	geschikt	is	voor	plaatsing.	
o Het	inbrengen	van	adequate	kopij	die	interessant	is	voor	senioren.	
o Het	verzamelen	van	Culemborgse	activiteiten	die	voor	senioren	van	belang	

(kunnen)	zijn.	
o Typen	van	de	kopij	volgens	een	met	elkaar	afgesproken	lay-out.	
o De	timing	in	de	gaten	houden	zodat	DE	KIJKER	op	tijd	aangeleverd	wordt.	
	
Het	kunnen	omgaan	met	de	computer	en	het	werken	met	WORD	is	een	eerste	
vereiste.		
	
Bent	u,	of	is	iemand	anders	uit	uw	kennissenkring,	geïnteresseerd	in	deze	func-
tie,	neem	dan	contact	op	met	dhr.	Bert	Reintjes,	tel.	06	53920921		
of	via	e-mail:	gjmreintjes@gmail.com	
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VERANDERENDE	SAMENLEVING	
Stichting	Samen	Verder	 (SSV)	heeft	zich	ten	doel	
gesteld	 ouderen	 en	 mensen	 met	 een	 beperking	
zodanig	 te	 ondersteunen	 dat	 zij	 (beter)	 zelf-
standig	kunnen	(blijven)	functioneren.	Die	onder-
steuning	 is	 aanvullend	 op	 de	 professionele	
dienstverlening.	 SSV	 neemt	 dus	 niet	 de	 profes-
sionele	ver-antwoordelijkheid	over.	
	
De	samenleving	verandert	
De	 SSV	 projecten	 Luisterlijn,	 Dientje	 en	 Floortje	 voorzien	 klaarblijkelijk	 niet	
langer	in	een	behoefte	en	worden	om	die	reden	beëindigd.	
Het	 bestuur	 van	 SSV	 heeft	 zich	 voorgenomen	 in	 de	 samenleving	 ideeën	 op	 te	
halen	 voor	 mogelijke	 nieuwe	 projecten	 die	 voorzien	 in	 de	 behoefte	 van	 de	
veranderde	samenleving	en	binnen	onze	doelstellingen	passen.		
	
Ideeën	
Mocht	u	ideeën	hebben,	laat	het	ons	weten.	Binnen	SSV	gaan	we	bekijken	of	de	
uitwerking	van	de	ideeën	in	een	project	van	SSV	haalbaar	is.		
Het	 is	 niet	nodig	de	 suggesties	 volledig	uit	 te	werken.	Rijp	 en	 groen	mag	door	
elkaar	worden	aangereikt.	Alles	is	goed,	niets	is	fout.		
	
Laat	het	ons	weten	
Ideeën	kunnen	in	Bartjes	kringloopcentrum	of	het	kantoor	(beide	Meerlaan	25)	
worden	 aangereikt	 of	 via	 de	 e-mail	 (kantoor@stichtingsamenverder.com)	wor-
den	toegestuurd.	
SSV	is	benieuwd	naar	uw	ideeën	over	de	behoefte	die	ouderen	in	onze	huidige	
samenleving	hebben.	SSV	zal	nagaan	of	zij	daarop	aansluitend	nieuwe	projecten	
kan	ontwikkelen.	
	
	
	
	
	

 
Word vrijwiliger bij Stichting Samen Verder! 
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UIT	HET	LEVEN	GEGREPEN	…	
Een	rubriek	over	dagelijkse	leuke,	maar	ook	minder	leuke	zaken.	

Hoewel	 de	 winter	 aan	 de	 deur	
klopt,	 wil	 ik	 toch	 nog	 even	 terug	
gaan	 naar	 die	 mooie	 zomerdag.	
Stralend	 weer,	 windstil	 en	 een	
lekkere	tem-peratuur.	 Ik	moest	 in	
de	 stad	 zijn,	 daarom	 de	 fiets	

gepakt.	 In	 de	 stad	 dacht	 ik:	 “Ik	 ga	 niet	 direct	 naar	 huis,	maar	 ik	 pak	 even	 een	
dijkie”.	Zo	gezegd,	zo	gedaan.	Vanuit	de	stad	naar	de	Havendijk,	bij	de	Muurtjes	
rechtsaf	de	dijk	op.	Niet	bij	het	Bakelbos	er	af,	neen	het	is	te	lekker	weer	en	dan	
ben	 ik	 zo	 weer	 thuis.	 Al	 fietsend	 kom	 ik	 rechts	 B&B	 “De	 Appelgaard”	 tegen,	
daarna	 zie	 ik	 het	 buitenverblijf	 “De	 Bol”	 liggen	 en	 bij	 de	 bocht	 het	 nieuwe	
Landgoed	Anckerwaerdt.	Bij	de	Achterweg	ga	ik	er	nog	niet	af,	omdat	ik	op	zo´n	
mooie	dag	niet	 langs	het	kerkhof	wil,	daar	 liggen	te	veel	herinneringen.	 Ik	 fiets	
verder	en	ga	bij	de	Lange	Dreef	de	dijk	af.		U	merkt	het	al,	 ik	noem	alles	wat	je	
rechts	van	de	dijk	tegen	komt.	Maar	kijk	je	links	of	recht	vooruit:	dat	is	pas	echt	
genieten!		
Het	uitzicht	op	de	uiterwaarden	met	daarachter	de	Lek.	Alles	wat	ik	zie,	is	even	
van	mij.	Die	weidsheid,	die	prachtige	natuur	met	zijn	vele	vogels.		Gelijk	komt	mij	
het	 gedicht	 van	 Marsman	 in	 geheugen:	 “Denkend	 aan	 Holland,	 zie	 ik	 brede	
rivieren,	 traag	 door	 het	 oneindig	 laagland	 gaan”.	 Het	 gedicht	 dat	we	moesten	
leren	op	school	voor	het	eindexamen.			
Als	 je	 dan	 zo	 fietsend,	 genietend	 van	 het	 uitzicht	 over	 de	 grasgroene	
uiterwaarden,	de	Lek	met	het	zeilbootje	en	al	het	andere	moois	wat	de	natuur	
ons	te	bieden	heeft	beziet,	dan	ben	ik	trots.	Trots	op	Culemborg	met	zijn	ligging	
aan	 de	 Lek	 en	 zijn	 fascinerende	 omgeving.	 We	 zijn	 met	 de	 Lek	 opgegroeid.	
Vroeger	ging	je	in	de	winter	en	het	voorjaar	kijken	hoe	hoog	het	water	wel	niet	
stond;	was	de	Lek	dichtgevroren	dan	ging	je	met	de	klas	naar	de	ijsbreker	kijken,	
zomers	 zwemmen	 bij	 het	 Pikse	 Bogerdje.	 Herinneringen	 die	 niet	 zijn	 weg	 te	
vagen.	De	Lek	met	zijn	uiterwaarden	in	al	zijn	schakeringen	in	alle	tijden	van	het	
jaar.	 In	 de	 herfst	met	 zijn	 guurheid	 en	 zijn	mooie	 tinten,	 in	 de	winter	met	 de	
vrieskou	en	het	verdorde	 landschap,	de	ochtendnevel,	de	Nederlandse	 luchten	
en	 de	 magnifieke	 zonsondergangen.	 Het	 is	 altijd	 anders	 en	 blijft	 daarom	 de	
moeite	waard	om	te	allen	tijde	“even	een	dijkie	te	pakken”.	 	Een	mogelijkheid,	
die	 ons	 gratis	 wordt	 aangeboden	 om	 te	 genieten	 van	 het	 schoons	 dat	 het	
Culemborgse	landschap	ons	te	bieden	heeft.		
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MEDITATIEVE	DANS	OF	SACRALE	DANS	VOOR	55	-	PLUSSERS.	
Het	 is	 een	 vorm	 van	 dansen	 om	 je	 te	 ontspannen,	 om	 contact	 te	maken	met	
jezelf	en	de	ander,	om	het	plezier	waarbij	woorden	overbodig	zijn.	
De	dans	biedt	een	afwisseling	van	 inkeer	en	ontmoeting,	van	stilte	en	vreugde.	
Sacrale	dans,	ook	wel	Meditatieve	dans	genoemd,	is	een	vorm	van	meditatie	in	
beweging.	De	praktijk:	meestal	wordt	er	in	een	kring	gedanst,	de	dansfiguren	zijn	
eenvoudig	 en	 vol	 symboliek.	 De	 muziek	 waarop	 gedanst	 wordt	 is	 nu	 eens	
klassiek	dan	weer	religieus,	verder	maken	we	gebruik	van	folkloristische	muziek	
en	 hedendaagse	 spirituele	 muziek.	 Zin	 om	 kennis	 te	 maken?	 Kom	 dan	 don-
derdagmorgen	eens	 in	de	 kring	 staan	om	samen	met	de	ander	de	weg	van	de	
danser	 te	 gaan.	 Een	 proefles	 is	 altijd	 mogelijk.	 Danservaring	 is	 niet	 nodig.	 De	
cursus	wordt	gegeven	door	mw.	Monique	Helmer-van	Loon.	Zij	 is	opgeleid	aan	
"De	 Vlaamse	 School	 voor	 Sacrale	 Dans	 te	 Cadzand"	 en	 heeft	 de	 opleiding		
"Meditation	des	Tanzes"	in	Kleve	(D)	gevolgd	en	afgesloten.	De	cursus	wordt	ge-
geven	op	donderdagmorgen	9:30	–	11:30u	(inclusief	pauze)	in	het	gebouw	Con-
cordia,	Westersingel	88,	Culemborg.	
Aanmelden	en	verdere	informatie:	mevr.	Monique	Helmer-van	Loon,	
tel.	0345	515918.	
Zie	ook:		www.bewustculemborg.nl/professionals/dans-beweging.	
	
TOP-PROGRAMMA	IN	THEATER	DE	FRANSCHE	SCHOOL	
	

! Maandag	7	november,	14.00u:		Film	The	hundred-foot	journey.			
De	 familie	 Kadam	 is	 India	 uit	 gezet	 en	 heeft	 zich	 gevestigd	 in	 het	 zuiden	 van	
Frankrijk	 waar	 ze	 een	 Indiaas	 restaurant	 opent.	 Als	 de	 overbuurvrouw,	 de	
eigenaresse	 van	 een	 klassiek	 Frans	 restaurant	 met	 een	Michelin-ster,	 er	 lucht	
van	krijgt	begint	ze	actief	te	protesteren.		
	

! Maandag	12	december,	14.00u:		Farce	Majeur.	
Onder	de	titel	'Dat	is	uit	het	leven	gegrepen'	blikt	Henk	van	der	Horst	terug	op	de	
legendarische	 televisieprogramma’s	 'Farce	Majeure'	 en	 'Showroom'.	 De	meest	
ge-denkwaardige,	 grappigste	 en	 mooiste	 momenten	 uit	 deze	 televisiepro-
gramma’s.		
	
PCOB	
Op	dinsdag	29	november	komt	mevr.	drs.	Diklah	Zohar	ons	vertellen	over	Con-
stantinopel	en	haar	keizers.		
In	de	Gandhisoos	van	14:30-16:30u			
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DAGTOCHT	GARDEREN-DALFSEN-HOLTEN	OP	31	AUGUSTUS	2016	
	
Op	31	augustus	jl.	was	het	weer	zo’n	gezellig	dagje	uit	met	de	senioren	groep.	
Helaas	ging	het	deze	keer	niet	 zo	 vlot	 als	 anders.	Bij	 het	ophalen	van	de	deel-
nemers	 misten	 we	 op	 het	 laatste	 punt	 mw.	 Wil	 te	 Stroete.	 Na	 wat	 wachten	
gingen	haar	medereizigsters	Nel	v/d	Hoeff	en	Thea	Meuleman	kijken	wat	er	aan	
de	hand	was	en	dit	was	minder	leuk.	Zij	vonden	haar	in	de	hal	van	haar	woning	
met	vermoedelijk	een	gebroken	heup.	Mw.	Nel	v/d	Hoeff	besloot	haar	reisje	op	
te	geven	om	mw.	Te	Stroete	verder	die	dag	te	begeleiden.	Een	prachtig	gebaar.	
Mw.	Te	Stroete	werd	diezelfde	nacht	in	Tiel	aan	haar	heup	geopereerd.	Na	een	
vertraging	van	een	goed	halfuur	werd	de	reis	vervolgd.		
Het	weer	was	uitstekend	en	langzamerhand	kwam	de	stemming	terug.	
We	werden	welkom	geheten	door	de	reisleiders	Ad	van	Zee	en	Rees	van	Gool	en	
samen	met	chauffeur	Ton	Streef	heeft	dit	drietal	voor	een	prima	dag	gezorgd.	Op	
weg	naar	Garderen	hebben	we	genoten	van	de	Veluwe	in	zonneschijn	en	niet	te	
vergeten	van	de	koffie	met	gebak.		

Na	dit	genot	gingen	we,		via	Hoog-
Soeren	en	Apeldoorn,	op	weg	naar	
Dalfsen.		
In	Dalfsen	aangekomen	kregen	we	
eerst	 een	 fantastische	 uitleg	 over	
het	 schilderij	 “De	Nachtwacht”	 en	
daarna	 ’n	 heerlijk	 driegangen-
diner.	
In	plaats	van	naar	het	“Bakkerij-	en	
IJsmuseum”	 gingen	 we	 op	 weg	
naar	 Holten	 in	 de	 Overijsselse	

Vechtstreek,	 ’n	 prachtige	 natuurstreek	 met	 op	 de	 top	 van	 de	 Holterberg	 het	
Natuurdiorama.	Een	mooi	museum	met	van	alles	wat	er	 groeit	 en	bloeit	 in	dit	
gebied.	Hierna	werden	we	door	chauffeur	Ton	getrakteerd	op	een	schitterende	
terugreis. De	dag	was	prima	geslaagd,	mede	dank	zij	het	prachtige	weer	en	een	
heel	gezellig	gezelschap.	Wij	hopen	dat	mw.	Te	Stroete	spoedig	herstelt	(N.B.:	ze	
was	overigens	op	30	september	na	een	maand	revalidatie	 in	het	Beatrix	 	weer	
thuis).		
Wij	brengen	dank	uit	aan	onze	sponsor	Bladt	Charity.		
	
W.	Wulterkens	
	



DE	KIJKER	NOVEMBER	2016	 9 
 

 

 

	
	
DAGTOCHT	NAAR	DE	NOORD-OOSTPOLDER	OP	28	SEPTEMBER	
	
Na	 gebruikelijke	 instaproute	 	 en	
nadat	 ieder	 op	 zijn	 plaats	 zat	wer-
den	 we	 verwelkomd	 door	 onze	
reisleider	 dhr.	 Van	 Zee	 en	 zijn	 se-
condante	en	natuurlijk	door	onze	chauffeur	Ton	Streef.	Zij	wensten	ons	een	heel	
mooie	 gezellige	 dag	 toe.	 Aan	 het	 weer	 zou	 het	 niet	 liggen	 want	 dat	 kon	 niet	
mooier.		
Via	 de	 A2	 en	 de	 A27	 hadden	 we	 al	 snel	 een	 eerste	 gezicht	 op	 de	 polder	 en	
kwamen	we	al	gauw	tot	de	ontdekking	dat	daar	nog	(leef)ruimte	genoeg	is.		

Verbaasd	waren	we	door	het	 aantal	 ener-
giemolens,	 wel	 duizend	 of	 meer,	 zo	 ver-
telde	 Ton.	 	 Al	 snel	 bereikten	 we	 Bidding-
huizen	 waar	 we	 in	 het	 aquacentrum	 ge-
trakteerd	 werden	 op	 koffie	 met	 gebak.	
Heerlijk!		
Daarna	 op	 naar	 Luttelgeest	 waar	 we	 van	
een	 Oosterse	 maaltijd	 genoten	 en	 daar	
verder	van	alles	te	zien	kregen.		
’n	Schitterend		orchideeëncentrum	vol	met	
de	mooiste	boeketten,	vlinders	en	 	vissen.	
Alles	 in	prachtige	kleuren.	We	kregen	hier	
ruimschoots	 de	 tijd	 om	 alles	 te	 bewon-
deren.		
Hierna	 ging	 de	 rit	 dwars	 door	 de	 polder	
naar	het	vissersplaatsje	Urk,	hoofdstad	van	
het	 vroegere	 eiland	 Urk,	 waar	 nog	 menig	
visje	 gegeten	werd.	 Iedereen	was	 voldaan	

en	om	17.00	uur	stapten	we	bij	de	haven	weer	in	de	bus	voor	de	terugreis	naar	
Culemborg.	
Het	was	 voorwaar	 een	 prachtige	 reis	waarvoor	we	 onze	 sponsor	 Bladt	 Charity	
hartelijk	 bedanken.	 Ook	 onze	 dank	 aan	 organisatoren	 van	 deze	 prachtige	 reis,	
met	inbegrip	van	Ton,	onze	chauffeur.	
Bij	het	instappen	ontving	iedereen	nog	een	klein,	maar	mooi,	orchideetje	in	een	
dito	vaasje.		Nogmaals:	Dank…	dank…	dank.		
W.	Wulterkens	
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Persbericht.  Culemborg, 3 oktober 2016  
 
KRIJG	EENVOUDIG	INZICHT	IN	JE	ZORGBEHOEFTE		
Een	kwalitatief	goed	leven	komt	helaas	niet	vanzelf	tot	stand.	Helemaal	niet	als	
je	 afhankelijk	 bent	 van	 zorg.	Want	ook	 als	 je	 ziek	bent	of	 een	beperking	hebt,	
wordt	van	je	verwacht	dat	je	eerst	hulp	vraagt	aan	de	mensen	uit	 je	omgeving.	
Als	 dat	 niet	 kan,	 omdat	 jouw	 zorg-	 of	 hulpvraag	de	mensen	 in	 jouw	omgeving	
overvraagt	 en	 de	 zorgvraag	 langer	 duurt	 dan	 3	maanden,	 kun	 je	 een	 indicatie	
aanvragen.		
Met	 behulp	 van	 de	 website	 www.mijnzorgvraaginbeeld.nl	 kan	 iedereen	 zelf-
standig,	of	samen	met	een	mantelzorger,		gratis	inzicht	krijgen	in	de	eigen	zorg-	
en	ondersteuningsbehoefte.	Het	 rapport	 kan	gebruikt	worden	om	hulp	of	 zorg	
aan	 te	 vragen	 bij	 zorgverleners	 en	 indicatiestellers,	 zoals	 gemeente,	 zorg-
verzekeraar	of	zorgkantoor.		
	
Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	
Iedere	gemeente	heeft	de	taak		de	Wet	Maatschappelijke		Ondersteuning	uit	te	
voeren	en	na	 	een		 indicatieaanvraag	een	zogenaamd		 	keukentafelgesprek	aan	
te	 bieden.	 Voor	 intensieve	 zorgvragen	 is	 er	 het	 CIZ	 (Centrum	 Indicatiestelling	
Zorg).	 Voor	 zorg	 vanuit	 de	 zorgverzekeringswet	 kun	 je	 terecht	 bij	 (gecon-
tracteerde)	nivo	5	verpleegkundigen.		
	
Breng	je	zorgvraag	gestructureerd	in	beeld	
Wat	kun	 je	 (nog)	 zelfstandig,	waar	heb	 je	hulp	bij	 nodig	en	hoe	vaak	per	dag?	
Door	de	online	vragenlijst	in	te	vullen,	kan	iedereen	de	eigen	zorg-	en	hulpvraag	
(per	zorgfunctie	en	in	minuten	per	dag)	exact	in	beeld	brengen.	Het	gaat	o.a.	om	
de	 hulp	 bij	 huishoudelijke	 taken	 of	 persoonlijke	 verzorging.	 Daarnaast	 wordt	
duidelijk	of	er	ook	begeleiding	in	het	dagelijkse	leven	nodig	is	en	of	er	behoefte	
is	 aan	 (wijk)verpleegkundige	 zorg.	 Als	 alle	 vragen	 ingevuld	 zijn,	 kan	 op	
www.mijnzorgvraaginbeeld.nl	de	rapportage	aange-maakt	worden.	Hierin	wordt	
in	 functies	 en	 het	 aantal	 minuten	 tijdsinves-tering,	 de	 individuele	 hulp-	 en	
zorgvraag	beschreven.	Het	rapport	kan	gebruikt	worden	om	hulp	of	zorg	(aan)	te	
vragen	bij	gemeente,	zorgverzekeraar	of	zorgkantoor.	
	
Mijnzorgvraaginbeeld.nl	is	ontwikkeld	door	de	Stichting	ICF	Taksatieschaal.		
Meer	weten?	Bel	of	mail	Lian	Roovers,	06	53	26	02	78,	info@en-of.org	
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80+	REISJE	
Op	 zaterdag	 12	 november	 a.s.	 orga-
niseren	we,	in	samenwerking	met	Stich-
ting	 Samen	 Verder,	 nog	 een	 korte	 reis	
voor	 de	 80-plussers.	 We	 rijden	 met	 2	
Klaartjes-busjes,	 via	 een	 landelijke	 rou-

te,	 naar	 Vianen	 waar	 we	 tijdens	 lunchtijd	 een	 pannenkoek	 gaan	 gebruiken.	 U	
wordt	aan	huis	opgehaald	tussen	11:00-11:30u	en	bent	weer	thuis	rond	15:00u.	
Deze	reis	kost	€	12.	Hiervoor	krijgt	u	de	kosten	van	vervoer	en	een	pannenkoek	
met	 1	 consumptie.	 U	 kunt	 kiezen	 uit	 een	 pannenkoek	 met	 maximaal	 2	 in-
grediënten	er	op.	
	
Er	kunnen	maximaal	11	personen	+	één	rolstoelgebruiker	mee.	Opgeven	kan	tot	
uiterlijk	8	november	bij	mw.	Riet	van	Hazendonk.	tel.	0345	515001	
	
	
CULEMBORGSE	DAG	VAN	DE	MANTELZORG	
Het	 college	 van	burgemeester	 en	wethouders	 van	de	 gemeente	Culemborg	en	
het	 steunpunt	Mantelzorg	 (ElkWelzijn)	willen	 op	 5	 november	 2016	 graag	 even	
voor	de	mantelzorgers	‘zorgen’.		
Samen	 met	 betrokken	 partners	 uit	 de	 stad	 is	 een	 gevarieerd	 aanbod	 aan	
activiteiten	opgesteld,	waaraan	men	als	mantelzorger	uit	Culemborg	gratis	 kan	
deelnemen.		

Wat	is	
Mantelzorg?	
Mantelzorg	 is	 (veel)	
meer	 dan	 helpen	
met	boodschappen,	
meegaan	 met	 zie-

kenhuisbezoeken	of	 tijdelijk	 voor	 iemand	zorgen	die	een	 tijdelijke	 ziekte	heeft.	
Mantelzorg	is	een	zorgtaak	die	de	mantelzorger	‘overkomt’.	Iemand	in	de	naaste	
(familie)kring	heeft	of	krijgt	een	beperking	door	een	ernstig	ongeluk	of	door	het	
syndroom	 van	 Down,	 autisme,	 dementie,	 ernstige	 ziekte	 of	 een	 beroerte	met	
blijvend	 letsel.	 Daardoor	 is	 er	 meer	 dan	 gebruikelijke	 ondersteuning	 of	 hulp	
nodig,	meerdere	keren	per	week	of	zelfs	per	dag	en	voor	minstens	een	 jaar	en	
vaak	zelfs	langer.	Het	is	geen	vrije	keus	en	het	is	geen	vrijwilligerswerk.	
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RIJBEWIJSKEURING	75+																																			
	

DATA	 RIJBEWIJSKEURINGEN:	 	 Woensdagen	 2	 en	 16	 november,	 7	 	 en	 21	
december	2016	
LOCATIE:	 	 het	 Rode	 Kruisgebouw,	 Otto	 van	 Reesweg	 10	 te	 Culemborg.	 Het	
gebouw	is	op	genoemde	data	geopend	vanaf	10.00u	‘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	jl.	kunt	u	op	de	dag	van	de	
keuring	 een	 gezondheidsverklaringformulier	 krijgen	 dat	 u	 ter	 plaatse	 moet	
invullen.	 U	 kunt	 het	 formulier	 namelijk	 niet	 meer	 op	 het	 gemeentehuis	
verkrijgen.	U	dient	daarvoor	€	35,00	te	betalen.	
MEEBRENGEN:		
Voor	de	keuring	dient	u	mee	te	brengen:	

• een	flesje	met	uw	eigen	urine,	
• een	 lijst	met	 de	medicijnen	 die	 u	 gebruikt	 (persoonlijk	

gratis	af	te	halen	bij	uw	eigen	apotheek),	
• de	bril	die	u	draagt	tijdens	het	autorijden,	
• uw	rijbewijs,													
• uw	ANBO,	KBO	of	PCOB	ledenpas.	

Voor	meer	info.:	dhr.	A.H.	(Ton)	Scholtens,	tel.	0345-753039	
	
WANDELPASSIE	(Gelezen	in	de	mei	editie	van	IDEAAL	van	de	ASN	bank)	
Irene	de	Ouden	 zette	een	datingsite	 “DeWandeldate”	 op	 voor	 liefhebbers	 van	
wandelen.	In	plaats	van	een	afspraakje	in	een	café	of	restaurant	is	deze	site	een	
leuke	manier	 om	een	 andere	natuur-	 of	wandelliefhebber	 te	 ontmoeten.	Voor	
gewoon	 wandelen	 en	 ontspanning,	 of	 als	 	 het	 lot	 dat	 wilt,	 voor	 een	 nieuwe	
vriendschap	of	relatie.	
Voor	meer	informatie:	www.dewandeldate.nl	

	
KOFFIE-INLOOP	
Alice	 Versluis	 van	 ElkWelzijn	 inventariseert	 alle	 in	 Culemborg	
beschikbare	 koffie-inloopplaatsen.	 Te	 zijner	 tijd	 zullen	 we	 hier	

meer	informatie	over	geven.	
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DE	HISTORIE	VAN	DE	MEUBELINDUSTRIE	
Vrijdag	12	november	op	naar	de	Gelderlandfabriek!	Dat	mag	u	niet	missen.	We	
verwachten	een	grote	opkomst	en	hopen	dat	dit	 een	geweldige	middag	wordt	
met	een	heel	gevarieerd	programma.	Liefhebbers	kunnen	zich	tevens	(wel	van	te	
voren)	inschrijven	voor	een	(voordelige)	Italiaanse	maaltijd.		

AGENDA	 	SSCC	
	

AGENDA	SENIOREN	COLLECTIEF	CULEMBORG	
NOVEMBER	/	DECEMBER		2016	

Wo.	02	nov.	 Rijbewijskeuring,	zie	pag.	12	 	
Zat.	05	nov.	 Wandelen	vanaf	De	Raaf	nr.	2	 10:00	
Ma.	07	nov.	 TOP	programma	Fansche	School.	Zie	pag.	07	 14:00	
Zat.	12	nov.	 Uitgaansmiddag	80+,	zie	pag.	11	 11:00-	15:00	
Zat.	12	nov.	 Repair	Café,	Dahliastraat	30	 12:00-16:00	
Wo.	16	nov.	 Rijbewijskeuring,	zie	pagina	12	 	
Vr.	18	nov.	 Historie	van	de	Culemborgse	meubelindustrie	 13:30-16:30	
Zat.	19	nov.	 Wandelen	vanaf	De	Raaf	nr.	2	 10:00	
Zat.	19	nov.	 Sixties	/	Seventies	avond	(tel.	06	55525529)	

In	De	Lantaarn,	Gr.	Kerkstraat	13.		
20:00-	01:30	

Zat.	19	nov.	 Sint	Nicolaascantate:	Strijkorkest	Jetset	en	
Harmonie	Pieter	Aafjes,	O.B.K.	+	kinderkoren	
In	Grote	Barbarakerk.	Vrije	toegang		

15:15	

Di.	29	nov.	 P.C.O.B.	middag	in	Gandhisoos,	Zie	pag.	07	 14:30-16:30	
Zat.	03	dec.	 Wandelen	vanaf	De	Raaf	nr.	2	 10:00	
Wo.	07	dec.	 Rijbewijskeuring,	zie	pag.	12	 	
Ma.	12	dec.		 TOP	programma	Fransche	School.	Zie	pag.	07	 14:00	
Zat.	17	dec.	 Wandelen	vanaf	De	Raaf	nr.	2	 10:00	
Wo.	21	dec.		 Rijbewijskleuring,	zie	pag.	12	 	
Zat.	24	dec.	 Levende	Kerststal	op	de	Kinderboerderij		 17:00-19:30	
DIS	(=	Digitale	Inloop	Senioren) computerhulp:		Vrije	inloop	
- Op	de	maandagmiddagen	14:00-16:30u	in	de	Gandhi-soos,	Gandhi	205		
- Op	de	woensdagmiddag	14:30-16:30u	in	de	bibliotheek,	Herenstraat	29	
- N.B.:	zie	de	agenda	van	BONVIE	en	van	Huis	van	de	Buurt	



14 DE	KIJKER	NOVEMBER	2016	

 

	

 
	
	

	
AGENDA																																																																								BEATRIXSTRAAT	20										
																																																																								
DATUM	 ACTIVITEIT	 	TIJDSTIP	

November	en	December	2016	
Zat.	 05	nov.	 Dag	van	de	Mantelzorg	 	
Wo.	 07	nov.		 Optreden	havenkoor	”De	Deining”	Gratis	 19:30-	21:00	
Vr.		 11	nov.	 Live	accordeonmuziek	+	café.	Gratis	 14:00-16:00	
Zat.	 12	nov.	 Verkoop	Jonker	schoenen.	Op	het	Plein	 10:00-12:00	
Vr.	 18	nov.		 	Spelmiddag	op	het	Plein.	Gratis	 14:00-16:00	
Di.	 22	nov.	 	Betuwe	Beweegt.	Op	het	Plein.	Gratis	 10:00-12:00	
Do.	 24	nov.	 Mannencafé	€2,50	/	€3,50	

Met	een	goede	film	of	activiteit			
19.30-21:00	

Vr.	 25	nov.	 Beauty-ochtend.	Op	het	Plein	€2,50	/	€3,50	 10:00-12:00	
Vr.	 +	
Zat.	

		25	nov.	
	26	nov.	

Rockabillyweekend.		
Zie	te	zijner	tijd	de	affiches	

	

Di.	 29	nov.	 PietenBINGO.	Op	het	Plein.	€2,50	/€	3,50	 19.00-21:00	
Vr.	 02	dec.	 Verkoop	Vincken	Mode.	Op	het	Plein	 14:00-16:00	
Do.	 08	dec.	 Kerstmarkt.	Op	het	Plein	 10:00-16:00	
Ma.	 16	dec.	 Beauty-ochtend	op	het	Plein	€2,50	/	€3,50	 10:00-12:00	
Vr.	 19	dec.	 Kerstconcert.	Mannenkoor	O.B.K.	Gratis	 	
Wo.	 21	dec.	 Kerstconcert	door	“	De	Vrolijke	Noot”.	

Op	het	Plein.	Gratis	
14:00-16:00	

Vr.	 30	dec.	 OliebollenBINGO.	Kaarten	€2,50	/	€3,50	 14:00-16:00	
	
Elke	maandag:				Brei-	en	Haakcafé.	Vrije	inloop	9:30-12:00		
Info: mw. Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of mw. Ria Spronk, tel. 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	knutselspullen	meebrengen.	
Contactpersoon:	mw.	Marthie	Reverda			
Elke	woensdag:		Klassiek	uurtje	“Beethoven”	10:30-11:30		
	



DE	KIJKER	NOVEMBER	2016	 15 
 

	
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)	
10:00	–12:00	 	DIS:	computerhulp	pas	weer	vanaf	5	september	
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	
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	/	koffie	voor	€	0,75	/	€	1,00	
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Colofon	
Stichting	Senioren	Collectief	Culemborg	

Adres	secretariaat:	
- post:	Lindeboom	13,	4101	WE	Culemborg	
- e-mail:	sscc.secretariaat@gmail.com	

K.v.K.					64893847	
Bank:					NL58ABO	0308	6178	00	
Web:					www.seniorencollectiefculemborg.nl	
		
Voorzitter	 Mw.	H.	(Hennie)	Smidt	

henniesmidt@versatel.nl	
515013	

Secretaris	/		
						penningmeester	

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

514879	

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

753039	

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

518935	

Algemeen	lid	 Dhr.	J.	(Jan)	Pieters		
jan.pieters@casema.nl	

520664	

Contactpersonen	activiteiten	
Redactie	De	Kijker		 Dhr.	G.J.M.	(Bert)	Reintjes	

gjmreintjes@gmail.com	
532866	

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

753039	

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

753039	

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

0639142217	

“Klaartjes”-reizen	 Mw.	M.F.C.	(Riet)	van	Hazendonk	
mfcvhazendonk@ziggo.nl	

515001	

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

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:	NL58RABO	0308617800	t.n.v.	
SSCC	te	Culemborg.	
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 UITGAVE 10 - 2016 
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NIEUW BIJ ZORGCENTRA DE BETUWE IN CULEMBORG EN TIEL: 
“TEAM VAN DE BUURT” 
 
Wijkleerbedrijf Team van de Buurt. 
Woensdag 12 oktober was de Kick-off van het nieuwe wijkleerbedrijf “Team van 
de Buurt”. De teamleden maakten voor het eerst kennis met hun begeleiders. 
Vanaf 14 november staat het Team van de Buurt voor inwoners van Culemborg 
en Tiel klaar. 
Het Team van de Buurt biedt hulp en ondersteuning aan inwoners van 
Culemborg en Tiel en is een samenwerkingsproject van Zorgcentra De Betuwe en 
ROC Rivor. De uitvoering wordt vormgegeven door stagiaires van de opleiding 
Dienstverlening. Zij worden begeleid door professionele en gediplomeerde 
medewerkers.  
 
Helpende hand nodig? 
Je kent het vast wel: je hebt een huishoudelijk klusje te doen, maar kunt daarbij 
wel wat hulp gebruiken. Of iemand wil er eens op uit voor een wandeling, maar 
heeft begeleiding en een helpende hand nodig. Voor al dit soort vragen voor 
hulp, ondersteuning en/of begeleiding kunnen inwoners van Culemborg en Tiel 
vanaf 14 november bij het Team van de Buurt terecht. De stagiaires, vakmensen 
van de toekomst, staan vol enthousiasme klaar om inwoners van Culemborg en 
Tiel van dienst te zijn.  
 
Wat kan het team doen? 
Het team is beschikbaar voor korte klussen, zoals: 
• Huishoudelijke hulp; 
• Begeleiding bij bezoek aan de dokter of het ziekenhuis; 
• Hulp bij boodschappen doen of winkelen; 
• De hond uitlaten of een wandelingetje maken; 
• Het ondernemen van een activiteit binnenshuis, gezelligheid. 
 
Praktische informatie 
Het team biedt hun diensten aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Een klus duurt 1 à 2 uur inclusief reistijd en kost slechts € 4,- per keer. Wil je 
meer informatie of heb je een klus voor het Team van de Buurt? Bel dan met 
0800 – 77 33 444 (gratis) of mail naar: teamvdbuurtculemborg@stzdb.nl of 
teamvdebuurttiel@stzdb.nl.  
 
 

mailto:teamvdbuurtculemborg@stzdb.nl
mailto:teamvdebuurttiel@stzdb.nl


DE KIJKER DECEMBER 2016/JANUARI 2017 
  

3 

 

SCHERP OP OUDERENZORG   
Een initiatief van Hugo Borst en Carin Gaemers 
 

1. Stop met het politiseren van verpleeghuiszorg:  
Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen. Het is geen 
politiek thema maar een algemeen belang.  

2. Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren:   
Pas het budget aan die norm aan. Aandacht is net zo belangrijk als 
verzorging en veiligheid. 

3. Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee 
bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht 
personen:  
Stel daarvoor als noodmaatregel direct geld beschikbaar. De ouderen die nu 
in verpleeghuizen zitten, kunnen niet wachten tot overheid en zorgorgani-
saties het eens zijn. 

4. Stop de overdaad aan registratie:  
Registreer op een eenvoudige en werkbare manier alleen wat bijdraagt aan 
de directe zorg en een zo simpel mogelijke verantwoording daarvan. Voor 
Big Data hebben we het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

5. Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders: 
Verpleeghuizen waar het goed gaat hebben betrokken, gemotiveerde 
bestuurders. Hun manier van werken moet de maatstaf zijn. Iedere 
bestuurder en iedere toezichthouder dient te beseffen wat zorg is en moet 
beschikken over een goed werkend moreel kompas. Een bestuurder laat zich 
wekelijks zien op de werkvloer, een toezichthouder doet dat elke maand. 

6. Maximaliseer de overheadkosten en de reserves: 10 % aan overhead, 
maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling: 
Zorggeld hoort naar de werkvloer te gaan en niet naar management, directie 
en bestuur. Het is onnodig en ongepast gemeenschapsgeld te besteden aan 
imago, status of marktpositie van een zorgorganisatie. Beloon 
zorgorganisaties die aan de nieuwe normen voldoen. 

7. Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel zorginstellingen heerst 
en garandeer een prettige werkomgeving:  
Verzorgenden en behandelaars moeten weer invloed krijgen op hun eigen 
werk. Zij weten het beste wat hun bewoners nodig hebben. 

8. Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing: 
Vakkennis van verzorgenden en verpleegkundigen moet voortdurend 
worden aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dit mag 
niet leiden tot meer administratie en bureaucratie. 
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9. Geef mantelzorgers de mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen 

wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet:  
De bestaande procedures zijn te beperkt en de looptijd is te lang. 

10. Geef cliëntenraden in verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en 
meer invloed waar het gaat om het bewaken van de kwaliteit van leven 
van verpleeghuisbewoners:  
Het huidige voorstel voor de herziening van de Wet Medezeggenschap 
Cliëntenraden Zorginstellingen biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden.  

 
Tenslotte:  
Het ministerie van VWS, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en 
verzorgenden, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken om dit te 
regelen. Daarbij mogen belangen van organisaties en politieke partijen niet 
zwaarder wegen dan het belang van kwetsbare ouderen. U helpt mee aan het 
realiseren van fatsoenlijke verpleeghuiszorg voor ouderen door je naam en e-
mailadres in te vullen op de website van het manifest:   
www.ad.nl/dossier-manifest-hugo-borst/het-manifest 
 

 
 
 

ELKWELZIJN BURGERINITIATIEVEN 
 
ElkWelzijn stimuleert en ondersteunt sociale initiatieven 
op allerlei gebied. Het begint met een idee of een 
behoefte. Vervolgens biedt de wijkcoach hulp bij het ont-
wikkelen van het plan.  
 

NABESTAANDEN CAFÉ:  ElkWelzijn ondersteunt op dit moment een groep 
bewoners die een nabestaanden café wil opzetten. Het nabestaanden café wil 
eens per twee maanden (en als er behoefte aan is eens per maand) bij elkaar 
komen en met elkaar praten over het gemis van dierbaren en wat rouwen met je 
doet. Samen met de wijkcoaches wordt gekeken welke stappen er moeten 
worden genomen om het nabestaanden café te realiseren.  Het nabestaanden 
café zoekt hiervoor nog meedenkers. Ook is zij op zoek naar een pr-medewerker, 
gastvrouwen en inhoudelijk begeleiders. Als u wilt meedenken, neem dan 
contact op met ElkWelzijn: 0345-515227 
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KAARTCLUB “PARIJSCH”  
De wijk Parijsch heeft al 20 jaar een eigen kaart-
club. Zij spelen JOKEREN en KLAVERJASSEN 
(Rotterdams). Het kaart- seizoen loopt van de 
eerste dinsdag in september t/m de laatste 
woensdag in mei (uitgezonderd de 2 weken in de 
Kerstvakantie + de 1e week in januari). 
 

Tijden:    Dinsdags:  van 19:30 uur tot 22:15 uur (alleen klaverjassen) 
Woensdag: van 13:30 uur tot 16:15 uur 

Locatie:    Augustinusschool in de Johanna Naberstraat. 
Contributie:  € 5.00 per maand 
 

Iedere 6 weken is er een klein prijsje.  De competitie werkt op basis van 
gemiddelde. Heb je zin in een avond/middag kaarten, kom dan gezellig even 
kijken en beslis later. Instappen is altijd mogelijk. Met het mes op tafel spelen 
wordt niet geaccepteerd, het gaat echt om de gezelligheid. 
De prijs van een kopje koffie/thee met koekje is € 1.00 / € 0.75 
 

BILJARTEN 
In zorgcentrum Kulenburg staat een biljart waar de bewoners 
weinig tot geen gebruik van maken. In overleg met Jacqueline 
Ansems, medewerker Kulenburg,  zouden niet-bewoners daar 
ook gebruik van mogen maken. Geïnteresseerden kunnen 
zich hiervoor opgeven bij Riet van Hazendonk, tel 515001 
 

 
BELASTINGVRIJ SCHENKEN VOOR DE EIGEN WONING 
Vanaf volgend jaar kan er weer 100.000 euro belastingvrij worden geschonken 
voor de eigen woning. Dit geld moet door de begunstigde in de eigen woning 
worden geïnvesteerd. Er zijn wel wat veranderingen aan deze 
belastingvrijstelling ten opzichte van 2014. Zo moet de begunstigde van de 
schenking in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar vallen. Ook kunt u, als u al een 
eigenwoningschenking hebt gedaan in het verleden, in sommige gevallen nog 
geld bijschenken. Deze schenkingsvrijstelling biedt meer mogelijkheden dan u op 
het eerste gezicht zou denken! In sommige gevallen kunt u niet tot 2017 
wachten en moet u dit jaar nog in actie komen.  
Meer weten over de mogelijkheden? Bespreek dit met de Netwerknotaris.  
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TERUGBLIK THEMAMIDDAG (DIGIMIDDAG) KBO, PCOB EN SENIOREN 
COLLECTIEF VAN 6 OKTOBER 2016.  
 

Iets meer dan 50 personen waren aanwezig toen Bert Reintjes de aftrap gaf voor 
de themamiddag 2016 van de gezamenlijke ouderenorganisaties in Culemborg. 
Een werkgroep koos voor een opzet van vergelijking oud en nieuw om het 
belang van deze ontwikkeling aan te geven. Ook als ouderen kun je niet meer om 
de digitalisering van de maatschappij heen. We  kunnen de afschaffing van de 
blauwe enveloppe nog wel even tegenhouden maar wat we ook doen HET GAAT 
DOOR. Wil je meedoen (participeren heet dat in jargon, dan moet je bij blijven. 
Tim van Wijngaarden, één van de inleiders deze middag gaf in woord en beeld 
typische en rake vergelijkingen. Vaak ook nog doorspekt met een flinke dosis 
humor.  
Na de pauze kwam Herman Wevers aan het woord. Hij verzorgt in het dagelijks 
leven voor Bibliotheek en Volksuniversiteit Culemborg computercursussen. 
Inhoudelijk een digitale handreiking naar de Overheid, DigiD, gebruik, zoeken en 
vinden van internet verkeer via Google. Een leerzame middag met als 
boodschap: GA AAN DE SLAG, in uw eigen belang!! 

Piet Luites. 

 
HUURDERS KLEURRIJK WONEN en GOUDPUNTENPASJE 

Huurders van Kleurrijk Wonen hebben een 
goudpunten pasje. Hiermee kunnen zij, als ze 
hierop voldoende saldo hebben, bij diverse 
ondernemers betalen. Bewoners van de Gandhi 
en Maartin Luther King (55+)  kunnen ook een 
strippenkaart voor de Flatexpress kopen bij de 

gastvrouwen van zorgcentrum Kulenburg en verpleeghuis Beatrix.  
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STEUNPROJECT MUSEUM/ ELISABETHWEESHUIS  
 
Een  financiële ondersteuning voor het Museum is gerealiseerd door een nieuw 
mooi wijnproject onder de titel: 
Vrouwe Elisabeth en Anthonis van Lalaing zijn weer terug in Culemborg! 
 
In een unieke samenwerking tussen de “Vrienden”, Drankenspecialist Van Rooij 
en Bouvigne wijnimport zijn een tweetal wijnen geselecteerd die onder eigen 
zogenaamd privat label verkocht kunnen worden. Dank zij de gratis inzet van 
dhr. Hans Bassa, ook Vriend van het museum, is een prachtig etiket voor beiden 
wijnen ontworpen. Het unieke van het project schuilt niet alleen in de etiketten, 
maar ook in de samenwerking. Het project vraagt noch van de “Vrienden”, noch 
van het Museum investeringen waardoor men ook geen financiële risico’s loopt.  
De wijnen “Vrouwe Elisabeth” en “Heer Anthonis” zijn met zorg geselecteerd en 
voor een breed publiek bedoeld. 
 

 De rode “Vrouwe Elisabeth”: Een volle, elegant drinkende rode wijn uit 
Cruzy, een klein wijndorp gelegen ten westen van Béziers. Heerlijk soepel 
zachtdrinkend rood voor alledag. 

 De witte “Vrouwe Elisabeth”: Deze witte wijn is gemaakt in het witte 
wijngebied bij uitstek; de Gascogne. Een wijn als een frisgroene appel met 
een licht exotisch bouquet. 

 De rosé “Vrouwe Elisabeth”: Fris en zomerse rosé, zachtdroog met die 
lekkere lichtfruitige ondertoon. Een snoepje in uw glas met een verleidelijk 
bouquet, vol framboos en rode bessen. De milde afdronk maakt hem 
onweerstaanbaar! 

 De rode “Heer Anthonis”: Heerlijk volrijp zuidfranse wijn met een toets van 
fijn kruid en een zalvende druivige afdronk. Een heerlijke wijn met elegante 
diepgang. 

 De witte “Heer Anthonis”: Een frisgroen fruitige en tegelijk mollige wijn met 
een verrassende blend die blijft boeien. 

 
Deze exclusieve museumwijnen zijn te koop bij Drankenspecialist Van Rooij aan 
het Chopinplein (in de winkel en webwinkel) en in het Elisabeth Weeshuis 
Museum in de Herenstraat. Ze worden ook geschonken in het Weescafé.  Met de 
aankoop van deze wijn steunt de koper het Elisabeth Weeshuis Museum en 
heeft bovendien een prachtig,  exclusief en origineel Culemborgs cadeau voor 
zichzelf of om weg te geven of om bijvoorbeeld een kerstpakket te verrijken!  
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UIT HET LEVEN GEGREPEN … 
 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken. 
 
Enkele weken geleden keerden mijn vriendin en ik terug in het verpleeghuis 
waar zij woont. Het was al tien over vijf en de verzorgster serveerde de 
avondmaaltijd al. Sommige huisgenoten hebben de tosti’s  al op de borden 
liggen. Het ruikt lekker, je zou er honger van krijgen. Ik neem afscheid en op weg 
naar de uitgang zie ik door de ramen de grote ruimte die, dacht ik, het plein 
wordt genoemd. Er staan tafels en stoelen, een paar aparte zitjes en wat 
winkeltjes. Dit alles om het de bewoners naar hun zin te maken. Ook is er een 
piano waar een man bij staat.  Gezien het tijdstip denk ik dat het iemand is die 
het instrument misschien komt stemmen. Als ik in de ruimte zelf kom, hoor ik 
pianospel. Verrast luister ik;  er wordt een concert gegeven, niks pianostemmen. 
De muziek klinkt prachtig.  Klassiek! Mozart!  Ik blijf staan luisteren en ik zie een 
oude dame aan een tafel vlak bij de pianist zitten. Elke keer als er een nieuw stuk 
komt, buigt hij zich licht naar de dame en het lijkt alsof hij zegt: “Weet je dit 
nog?” en hij speelt dan: “Als de dag van toen”. 
De titel alleen al is veelzeggend genoeg. Jammer dat mijn vriendin dit niet kan 
horen. Zij houdt ook zo van deze muziek. Haar ophalen? Nee, ze zit te eten, dat 
zorgt maar voor onrust. Trouwens, dit lijkt een privéconcert,  we zouden maar 
storen. Ik moet eigenlijk naar huis, maar ik kan het niet laten en blijf bij de 
uitgang staan luisteren. Al spelend gaat het ene stuk in het andere over: “I had a 
dream”, is dat niet van Abba?  Dan komt er iets van Grieg. Ook dat raakt me. 
Maar wat mij het meest treft, is de liefdevolle verstandhouding tussen die twee 
mensen: de pianist die de melodieën kiest, ze als een ketting aaneenrijgt en de 
dame die er zo van geniet. Dat is goed te zien want ze zingt onhoorbaar en ze 
wiegt met haar hoofd mee op de maat. Dit heb ik hier nog nooit gehoord. Ik vind 
het prachtig. 
Vaak ga ik na een bezoek aan mijn vriendin wat gedeprimeerd naar huis, je zult 
daar maar je dagen moeten slijten. Maar na dit concert voor de dame aan die 
tafel, voelde ik me heel anders en zacht zingend fiets ik naar huis. Er is niet veel 
voor nodig om iemand een gelukkig moment te bezorgen. Dat bracht mij op het 
volgende idee:  Als er in Culemborg mensen zijn die een instrument bespelen, 
weinig tijd hebben maar wel wat vrijwilligerswerk willen doen, is dit een 
gelegenheid om bij toerbeurt elke week een half uurtje een klein concert geven 
met licht klassieke muziek die juist voor mensen met dementie heel rustgevend 
kan zijn en waar je een blij gevoel van krijgt. 
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Dat laatste geldt niet alleen voor de bewoners, maar ook voor bezoekers, 
verzorgenden en andere vrijwilligers.  Helaas bespeel ik geen instrument anders 
was ik de eerste die me zou aanbieden. Zou dat te realiseren zijn? Voor al 
diegenen die niet van harde commerciële muziek houden en die het liefst 
weglopen, als ze zouden kunnen, bij keiharde muziek? 
 
Overleg met de heer Krist van Beatrix verpleeghuis leert ons, dat elk initiatief 
welkom is. Wie neemt het initiatief na bovenstaande suggestie? Voor de goede 
orde zij nog vermeld dat elke woensdagochtend van 10.30 – 11.30 uur een 
Klassiek uurtje “Beethoven” in het Beatrix verpleeghuis wordt georganiseerd. Dit 
uurtje is niet alleen voor bewoners van de Beatrix, ook andere geïnteresseerden 
zijn welkom. 
 

DE WITTE SCHUUR OP DE PRIJSSEWEG nr. 16  
Theeschenkerij, winkel, atelier en keuken 
De Witte Schuur is een zorgboerderij. Een plek voor 
dagbesteding voor kinderen en volwassenen met 
een beperking. In de rustige omgeving van de Witte 
Schuur worden ze aangesproken op hun 
mogelijkheden en zo leveren ze allemaal een 
bijdrage aan de boerderij. Ze krijgen het gevoel er 
weer bij te horen en genieten van ruimte en 
regelmaat van het agrarisch werk. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen 
van de schapen in de schapenfokkerij of het onderhouden van de groentetuin. 
Ook is er een atelier waar kunstvoorwerpen en woonaccessoires worden 
gemaakt. In de keuken wordt vooral heel veel gebakken: de koeken en taarten 
worden in verschillende cafés in Culemborg geserveerd. In de winkel verkopen 
ze naast groente en fruit uit eigen tuin ook streekproducten zoals jam, meel van 
de molen, appelsap en zelfgemaakte appelmoes en de inmiddels beroemde 
zelfgemaakte advocaat! Je kunt hier zelfbeschilderde serviezen, schilderijen en 
andere kunstige voorwerpen kopen. De Theeschenkerij is helemaal nieuw. Op 
het heerlijke terras achter de winkel heb je een prachtig uitzicht op de weilanden 
richting Culemborg. De medewerkers van de Witte Schuur serveren koffie, thee 
en sap met zelfgemaakte taart of koek. Een ideale tussenstop tijdens een 
wandeling of een fietstocht.  
 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 -16:00 en op zaterdag van 11:00 
-16:00. Telefoon 06-54 935 263 
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OTHERWISE CHRISTMASWISE KERSTCONCERT 

 
Op zondag 18 december 2016 vindt het 
kerstconcert “OtherWise ChristmasWise” plaats 
in De Gelderlandfabriek in Culemborg (bij NS-
station).  
Vrouwenkoor OtherWise uit Culemborg zal dan 
in samenwerking met diverse muzikanten van 
Kunst Educatie Culemborg (KEC) een gevarieerd 

kerstprogramma uitvoeren. OtherWise zingt onder meer een aantal 
(kerst)nummers uit het brede repertoire, zoals ‘Christmas shopping blues’, ‘Mary 
did you know’, ‘Blow blow thou winterwind’ en ‘Halleluja’.  
In de vroege middag is er een speciaal voor Culemborgse vrijwilligers (via het 
VIP) en voor mensen die op een of andere wijze betrokken zijn bij het Senioren 
Collectief (de SSCC) een kort theeconcert. Later op de middag vindt nog een 
tweede concert plaats dat bedoeld is voor algemeen publiek en een hogere 
toegangsprijs kent.  
OtherWise nodigt u graag uit voor dit speciale theeconcert. Het vindt plaats van 
12:45-14:00. De inloop is vanaf 12:15. Wij ontvangen u bij binnenkomst met een 
kopje koffie of thee en iets lekkers. Na afloop is er eventueel de mogelijkheid op 
eigen gelegenheid en kosten nog na te praten in het restaurant “Una Volta”, dat 
in de Gelderlandfabriek is gevestigd.  Een leuke wijze om met elkaar de 
kerstperiode in te luiden. 
 
De kosten voor het theeconcert zijn € 3.50 p.p., inclusief de consumptie . 
U kunt de kaarten bestellen (tot uiterlijk 10 december) op twee manieren: 
1. Via email:  info@vrouwenkoorotherwise.nl   o.v.v. uw naam, 

telefoonnummer en het aantal kaarten. U ontvangt een bevestiging. 
2. Via telefoonnummer: 0345-533131 (mw. Ria Nelissen). Zij is bereikbaar op 

maandag, dinsdag en woensdag van 16.00-17.00 uur.   
 

Het totaalbedrag voor de kaarten dient u voorafgaand aan het 
concert over te maken op het banknummer van OtherWise: 
NL87 RABO 0312 5379 21 Graag uw naam ook vermelden 
zodat uw betaling kan worden geregistreerd.  Uw kaarten 

liggen klaar bij binnenkomst in De Gelderlandfabriek. Met dank aan de sponsor 
Cultuurfonds Culemborg.  

Graag tot ziens op 18 december! 
 

mailto:info@vrouwenkoorotherwise.nl
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NIEUWSBERICHT  20-09-2016:  
KABINET VERLAAGT EIGEN BIJDRAGE WMO 
De eigen bijdrage in de Wmo wordt lager in 2017. Huishoudens 
in de eigen bijdrage-regeling van de Wmo  (circa 290 duizend 
huishoudens), gaan er allemaal op vooruit. Alleenverdieners met 
een chronisch zieke partner merken er het meeste van. Staatssecretaris Martin 
van Rijn (VWS) en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) hebben dit aan de 
Tweede Kamer geschreven. Het kabinet trekt hier 50 miljoen euro voor uit. 
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): "Het is mooi dat we voor kwetsbare 
mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om 
hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland.” 
Voor ouderen heeft het kabinet gerichte maatregelen om in 2017 hun 
koopkracht te verbeteren, via de ouderenkorting, de zorgtoeslag en de 
huurtoeslag. Daar bovenop gaan ouderen die gebruik maken van Wmo-zorg er 
ook op vooruit door deze verlaging van de eigen bijdrage.  

 
NIEUWSBERICHT  26-10-2016:  
VERPLEEGHUISZORG, ONDERSTEUNING THUIS EN WIJKVERPLEGING 
CENTRAAL IN NIEUWE SAMENWERKING NEDERLAND EN CHINA 
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en zijn Chinese collega, vice-minister Gao 
Xiaobing (Civil Affairs), hebben een 3-jarige overeenkomst getekend om samen 
te werken op het terrein van ouderenzorg. China zoekt naar nieuwe 
mogelijkheden om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor het snel toenemende 
aantal Chinese ouderen en kijkt met belangstelling naar de goede kennis en 
ervaring uit Nederland. 
Van Rijn: "Nederland heeft minder inwoners dan Beijing. Dus de schaal waarover 
we praten is totaal iets anders. Maar de uitdagingen waarvoor we staan kunnen 
we toch goed vergelijken. En daarin gaan we nu meer samen optrekken en van 
elkaar leren. China is erg geïnteresseerd in ons hele systeem van ondersteuning 
en begeleiding thuis, wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Wij kunnen iets leren 
van de sterke rol die familie en de lokale gemeenschap spelen in de Chinese zorg 
voor ouderen." 
Chinese en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen op 
basis van de nieuwe overeenkomst samenwerken, kennis uitwisselen, opleiding 
en training organiseren en beleid ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
verpleeghuiszorg en thuiszorg en wijkverpleging voor ouderen die thuis blijven 
wonen. In de samenwerking zal ook speciale aandacht zijn voor innovatie van 
gezondheidszorg en e-health. 
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RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  op de woensdagen 02 en 16 november, 07 en 21 
december, 04 en 18 januari, 01 en 15 februari en 01 en 15 maart. 
LOCATIE:  het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het 
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10:00 ‘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 jl. kunt u op de dag van de 
keuring een gezondheidsverklaringformulier krijgen dat u ter plaatse moet 
invullen. U kunt het formulier namelijk niet meer op het gemeentehuis 
verkrijgen. 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 

 
TOP THEATER IN FRANSCHE SCHOOL 
 Maandag 12 december: Farce Majeur 
Dat is uit het leven gegrepen. Onder de titel 'Dat is uit het leven gegrepen' blikt 
Henk van der Horst terug op de legendarische televisieprogramma’s 'Farce 
Majeure' en 'Showroom'. De meest gedenkwaardige, grappigste en mooiste 
momenten uit deze televisieprogramma’s.  
 Maandag 9 januari: Film Boychoir  
De 11-jarige Stett beland op een muzikaal jongensinternaat in New Jersey, nadat 
hij zijn alleenstaande moeder verliest. Daar belandt hij in een strijd tussen zijn 
eigen wil en die van zijn gemotiveerde en kritische koorleider. Die herkent echter 
een uniek talent in Stett en drijft hem tot het uiterste van zijn muzikale kunnen. 
Een talent is geboren…  
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DANK…. DANK… 
Beste mensen, ik wil de reizigers van de dagtocht van woensdag 31 augustus  
hartelijk danken voor de aandacht en hulp die ik ondervond. Ik vond het fijn dat 
Thea Meulemans ‘s avonds in het ziekenhuis de kaart met de “Nachtwacht” 
bracht met jullie namen en goede wensen er op. Ook dank aan de voorzitter mw. 
Hennie Smit en mw. Virginie Vermeulen voor hun belangstelling. Het gaat goed 
met mij, door therapie en oefeningen kan ik steeds meer zelf doen. 
Een  hartelijke dankbare groet,  Wil te Stroete 
 

PRETTIGE KERSTDAGEN en EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
wensen we alle lezers van DE KIJKER van harte toe. Veel goeds, vooral 
gezondheid, in het nieuwe jaar 2017!!! 

 
 

 

AGENDA  SSCC 
       DECEMBER 2016 / JANUARI 2017 

Za.   03 dec. Wandelen vanaf De Raaf 2 10:00 

Wo.  07 dec.  Rijbewijskeuring, zie pag. 12  

Za.   10 dec. Repair Café, Dahliastraat 30 (Kersteditie) 12:00 – 16:00 

Ma. 12 dec. TOP programma Fransche School, zie pag. 12 14:00 

Za.  17 dec. Wandelen vanaf De Raaf 2 10:00 

Zo.18 dec.  Kerstconcert Otherwise, zie pag. 10 12:45 – 14:00 

Wo.  21 dec.  Rijbewijskeuring, zie pag. 12  

Za.  24 dec. Levende Kerststal op de Kinderboerderij 17:00 – 19:30 

Za.  07 jan.     Wandelen vanaf De Raaf 2 10:00 

Ma. 09 jan. TOP programma Fransche School, zie pag. 12 14:00 

Za.    21 jan. Wandelen vanaf De Raaf 2 10:00 

Zo.    02 okt. Rondleiding Elisabeth Weeshuismuseum   14:00 
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Voor verdere en nadere informatie raadpleegt 
men de affiches en aankondigingen.  

 
 
 
 

 
                       AGENDA                                                 BEATRIXSTRAAT 20          
                                                                        
DATUM ACTIVITEIT  TIJDSTIP 

DECEMBER 2016 en JANUARI 2017 

Vr. 02 dec. Verkoop Vincken Mode. Op het Plein 14:00-16:00 
Do. 08 dec. Kerstmarkt. Op het Plein 10:00-16:00 
Vr. 16 dec. Beauty-ochtend op het Plein €2,50 / €3,50 10:00-12:00 
Ma. 19 dec. Kerstconcert. Mannenkoor O.B.K. Gratis  
Wo. 21 dec. Kerstconcert door “ De Vrolijke Noot”. 

Op het Plein. Gratis 
14:00-16:00 

Vr. 30 dec. OliebollenBINGO. Kaarten €2,50 / €3,50 14:00-16:00 
Vr. 6 jan. Live accordeonmuziek op Het Plein 14:00-16:00 

Vr. 13 jan. Spelmiddag op Het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Vr. 20 jan.  Live accordeonmuziek op Het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Do. 26 jan. Mannenavond, Kosten €2,50 / €3,50 
Locatie: Bioscoop 

19:00-21:00 

Vr. 27 jan. Beautyochtend op Het Plein. Kosten €2,50 10:00-12:00 

Vr. 27 jan.  Spelmiddag op Het Plein. Gratis 14:00-16:00 

 
Elke maandag:    Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00  
Info: mw. Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of mw. Ria Spronk, tel. 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 knutselspullen meebrengen. 
Contactpersoon: mw. Marthie Reverda   
Elke woensdag:  Klassiek uurtje “Beethoven” 10:30-11:30  
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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) 
10:00 –12:00  DIS: computerhulp pas weer vanaf 5 september 
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 
19.30 –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 
10:00 –11:00  Zumba 
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 
13:30 –16:00  Scrabble 
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 
10:00 –12:00  Schilder/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 / koffie voor € 0,75 / € 1,00 
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COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Adres secretariaat: 
- post: Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg 
- e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com 

K.v.K.     64893847 
Bank:     NL58ABO 0308 6178 00 
Web:     www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 

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

515013 

Secretaris /  
      penningmeester 

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

514879 

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

753039 

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

518935 

Algemeen lid Dhr. J. (Jan) Pieters  
jan.pieters@casema.nl 

520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 

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

532866 

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

753039 

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

753039 

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

0639142217 

“Klaartjes”-reizen Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

515001 

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

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: 
NL58RABO 0308617800 t.n.v. SSCC te Culemborg 
 

mailto:dewijngaard@hotmail.com
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