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onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

DANK, DANK, DANK VOOR DE KIJKER

Voor u ligt alweer de eerste ‘De Kijker’ van 2020. De Kijker die 10 keer per jaar bij
1500 lezers: 65-plussers, in de brievenbus wordt gedaan. Voor nul, komma nul!
“Hoe kan dit?” zult u zeggen. Wij zullen het u uitleggen.
Allereerst moeten wij onze adverteerders bedanken, want zonder hen kunnen wij
het blad niet gratis uitbrengen. Door de inkomsten van de advertenties kunnen wij
de kosten dekken. Kijk ze nog eens goed na en koop bij hen en laat weten dat u
hun advertentie in ‘De Kijker’ hebt zien staan!
Ton Scholtens en Theo Hendriksen zijn druk doende geweest om ook voor dit jaar
het blad weer vol te krijgen met de advertenties, zodat we het blad weer gratis
kunnen uitgeven.
Dan uiteraard zij die voor de inhoud zorgdragen:
- Met name moeten wij hier noemen Riet van Hazendonk, die de gehele inhoud
weer voor haar rekening neemt. Zij doet dit met zeer veel elan,
verantwoordelijkheidsgevoel en steekt er heel veel tijd in.
- Theo van Dam en Danny Blondeel zijn degenen, die Riet daarbij assisteren.
Theo die de opmaak vormgeeft en Danny die als corrector de puntjes op de i
zet.
- Ton Gommans van RTG-reclame, die elke keer weer zorgt dat De Kijker op tijd
wordt gedrukt.
- Maja Heij, Ton Scholtens, de heer Kesteren en Diny Sybring, die zorgdragen dat
de 1500 boekjes bij de bezorgers komen.
- Zeker mogen we niet vergeten de 40 bezorgers, die elke maand in weer en
wind ‘De Kijker’ bij onze lezers in de brievenbus doen en ze bij verschillende
openbare locaties brengen
AL MET AL, HEEL VEEL DANK AAN ALLEN DIE AAN ‘DE KIJKER’ MEEWERKEN.
ZONDER DEZE MENSEN ZOUDEN WIJ ‘DE KIJKER’ NIET KUNNEN UITGEVEN.
Het bestuur
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Stichting Samen Verder

Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

Bartje

(0345 - 517680)

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen
te koop. Altijd in goede staat!
Elke maand worden bij 'BartApart' onder
een speciaal thema bijzondere artikelen
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').
Sla uw slag!
Nieuw: de ‘bied-kast’; de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel.

Koffiecorner

65+ gratis

Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.

80+ reisjes
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december).
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker.

Klaartje (0345 - 518300)
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren
ouderen en mensen met een beperking
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van
deur tot deur binnen Culemborg en naar
ziekenhuizen in de omgeving.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje,
medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist).

DE REISJES IN 2019 EN 2020

De reisjes van 2019 waren weer een
groot succes. De dagtochten krijgen
steeds meer deelnemers en ook de
80+ reisjes waren volgens de gasten
een goede afwisseling voor het thuis zitten.
In een evaluatiebijeenkomst met Stichting Samen Verder hebben wij de
samenwerking in het afgelopen jaar, in het kader van de 80+ reisjes, onder de loep
genomen. We zijn tot de conclusie gekomen, dat deze 80+ reisjes in een behoefte
voorzien. Senioren Collectief en Stichting Samen Verder hebben dan ook besloten
om ook in 2020 deze uitjes te continueren en de verdere samenwerking
bekrachtigd.
Zowel de dagtochten als de middagritten worden georganiseerd door Senioren
Collectief, waarbij voor de dagtochten financiële ondersteuning wordt gekregen
van: ‘Bladt Charity’ en het fonds ‘Aandeel in de Betuwe’ van de Rabobank.
De 80+ reisjes worden gesponsord door Stichting Samen Verder, die ook het
vervoer op zich neemt.
Wij danken alle medewerkers voor hun fantastische voorbereidingen en
begeleiding in 2019. Op onze oproep in de vorige ‘De Kijker’ voor uitbreiding
vrijwilligers die bij toerbeurt als bijrijder/ begeleider mee willen gaan draaien
hebben zich enkele vrijwilligers gemeld. Ook daarvoor onze dank!
Riet van Hazendonk heeft aangegeven dat zij wilde stoppen met de coördinatie
van de 80+ reisjes. Bij het laatste 80+ reisje in november 2019, tijdens het
pannenkoeken eten in ‘t Veerhuys’ in Beusichem, hebben wij haar bedankt en is
afscheid van haar genomen als coördinator in deze functie. Virginie Vermeulen
neemt nu haar taken over.
Wij wensen de werkgroep ‘80+ reisjes’ in 2020 veel succes en wijsheid in het
uitzoeken van mooie en gezellige reisjes en wensen de gasten een heerlijk
dagje/middagje uit met mooi weer en gezelligheid.
Houdt de volgende De Kijkers in de gaten voor nieuwe reisjes naar mooie en leuke
bestemmingen. Op pagina 30 staat al een reisje genoemd: heerlijk stamppot eten
op een leuke locatie.
Hennie Smidt, voorzitter
DE KIJKER FEBRUARI 2020
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

SENIOREN EVENT 2020
Bij deze De Kijker ontvangt u gelijktijdig de uitnodiging voor het gratis Senioren
Event van vrijdag 6 maart aanstaande.
Wij zijn zeer verheugd dat wij ook dit jaar dit Event gratis aan onze lezers en de
65 plussers van Culemborg kunnen aanbieden. Gratis, omdat vele organisaties en
bedrijven enthousiast over dit initiatief zijn en het daarom graag in daad willen
ondersteunen. In de bijgaande uitnodiging hadden wij geen plaats om alle
financiële ondersteuners te bedanken, vandaar dat wij dit hier willen doen. Zonder
hen hadden wij geen Event kunnen organiseren, zeker niet omdat het dit jaar extra
veel kosten met zich meebrengt. Wij konden namelijk niet meer terecht in het
Event Center aan de Beesdseweg, dat wij kosteloos mochten gebruiken. Wij zijn
daarom zeer gelukkig dat ‘Sport & Event’ in Beusichem gratis hun sporthal hebben
aangeboden. Nu moet het nog wel gezellig worden gemaakt en daarvoor hebben
wij ‘DS-Event’ in de hand genomen.

De aanmeldingen kunnen van start gaan, want u komt toch ook!
Wij wijzen u er wel op dat VOL = VOL!

Wij zijn ontzettend dankbaar dat alle onderstaande sponsoren ons
financieel ondersteunen in het organiseren van dit 4e Senioren Event.

Kruisvereniging Culemborg
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Het is maandag ochtend. De radiowekker
begint te spelen. Het is nog donker. Ik ben
gammel. De weerman op de radio vertelt dat
het een onstuimige dag wordt met storm en
regen. Ik baal en heb absoluut geen zin om
op te staan. Toch maar moed verzameld, het
bed uit, gedoucht en het koffieapparaat aangezet.
Ik loop naar de kamer en zie dat de wagen van de AVRI de glasbakken, die voor
mijn deur staan, komt legen. Ik zie een vertederend beeld. Een opa met aan zijn
hand zijn kleinkind van ca 2,5 jaar. Zij staan heel stil te kijken naar het tafereel dat
aan hen voorbijtrekt: het hijsen van de glasbakken, het legen, de bakken weer
terug in hun koker in de grond en later het klaar maken van de wagen voor
vertrek. Als de chauffeur klaar is komt hij naar het kind toe, maar dat stapt vol
ontzag terug. Deze grote man in zijn oranje pak en naast hem die grote auto
maken toch wel heel veel indruk op hem. De man geeft hem zijn veiligheidsbril die
hij op had tijdens zijn werkzaamheden. Hij durft de bril niet aan te nemen en opa
doet het voor hem. Later zet opa hem op zijn neus, want zelf aanpakken is toch
wel een brug te ver. Als de chauffeur weer in de wagen zit, beurt opa zijn kleinkind
op en geeft het jongetje de man verlegen een handje. Bij het wegrijden van de
auto staat hij de wagen heftig na te zwaaien en loopt hij huppelend met opa
verder. Een voor mij verstild tafereeltje dat indruk op mij maakte. Net na dit
gebeuren kwam er een klas met druk pratende kinderen, met gele en oranje
hesjes op de fiets voorbij op weg naar een ’project’. Zij werden tegelijkertijd
gepasseerd door Klaartje, die ouderen wegbracht naar hun bestemmingen.
Ik pakte mijn kopje koffie en zag dat het inmiddels windstil was geworden, de lucht
helblauw en de zon de boom voor mijn raam in een goudgele gloed zette. Een
boek, dat ik aan het lezen was, lag voor mij. Een boek met een waar gebeurd
verhaal van iemand die vier jaar onterecht in een gevangenis in Marokko heeft
gezeten. Hij beschrijft zijn vrijheid, zijn genieten van het groene gras, de wolken,
de koeien. De kleine dingen van het leven die zo kostbaar zijn.
Het boek realiseerde ik me hoe waardevol kleine mooie momenten kunnen zijn.
Zoals opa met zijn kleinkind, de scholieren, Klaartje met zijn passagiers, de
hel-blauwe lucht en de opkomende zon en ik wilde hier ten volle van genieten.
De maandag kon beginnen. Ik was ‘wakker’. Ik had er zin in!
HS
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Heeft u hulp nodig
van een vrĳwilliger?
Bent u mantelzorger?
Wilt u dat onze wĳkcoach
met u meedenkt?
Wilt u vrĳwilliger worden?
Zoekt u een plek waar u
samen met anderen kunt
koffie drinken, eten, biljarten,
sjoelen, breien, etc.?
Wilt u iets doen of opzetten
in uw eigen buurt?

Meerlaan 22
Culemborg
0345 – 515 227
www.elkwelzĳn.nl
info@elkwelzĳn.nl

ElkWelzĳn is er ook voor u in Culemborg!
ELK 17008 Advertentie ANBO.indd 1

07-12-2017 13:41

INLOOPHUIS CULEMBORG BESTAAT 25 JAAR
In november 2019 kregen wij een uitnodiging voor de receptie van het 25-jarig
bestaan van het Inloophuis aan de Parklaan. Zelf was ik al 25 jaar bekend met dit
huis, omdat ik destijds kennis heb gemaakt met Minke Westerlake, die een
kleinschalig woonkamerproject in haar eigen huis had opgezet. Dit was zo’n
succes, dat dit later in de Salaamander werd voortgezet. Een initiatief vanuit de
gezamenlijke kerken in Culemborg. Nu hebben zij hun domicilie in een woning op
de begane grond aan de Parklaan.
Namens het bestuur van Stichting Senioren Collectief ben ik naar de receptie
geweest. Graag wil ik hier vermelden dat ik gecharmeerd was van de
gemoedelijkheid die deze locatie met zijn begeleiders uitstraalt. Een huiselijke
sfeer. Het inloophuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan contact en
gezelligheid of aan een luisterend oor. Je bent er van harte welkom voor een
praatje of voor een gewoon samenzijn. Je kunt er vrijblijvend binnenlopen.
Gastvrouwen en -heren verwelkomen je graag met een kopje koffie of thee voor
een gesprek of om samen te eten.
Schilderclub:
Tijdens mijn bezoek vertelde men mij dat er nog
ruimte is bij de schildergroep op de dinsdagmiddag. Ik
heb beloofd dat ik een oproep in De Kijker zou doen.
Vandaar dit berichtje. Heb je zin om een middag te
gaan schilderen of tekenen neem dan contact op of
loop gewoon even binnen bij de Parklaan 195.
Ze zijn open op zondag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur.
Verdere informatie vindt u op www. Inloophuisculemborg.nl
Hennie Smidt, voorzitter

WOORDZOEKER
Misschien wist u al wel dat DE WOORDZOEKERS in De
Kijker eigen werk was van onze vorige
redactiemedewerker: Gerda Keizer. Zij maakte ze zelf en
wat zo geweldig fijn is dat ze dat nu voor het jaar 2020
ook weer doet!
Wij willen Gerda hierbij heel hartelijk danken daarvoor.
We zijn ervan overtuigd dat de lezers deze woordzoeker
zeer op prijs stellen!!!
DE KIJKER FEBRUARI 2020
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





RTG

Senioren Collectief Culemborg

Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECL AME .NL

WWW.RTG-RECLAME.NL
ZAKELIJK DRUKWERK
ONAFHANKELIJK ADVIES
GRAFISCHE VORMGEVING
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN
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EIGEN UITGAVES
RECLAMEMATERIALEN
RECLAMEDRUKWERK
WORDPRESS / JOOMLA!
WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

FINANCIËLE ONDERSTEUNING DOOR VRIENDEN VAN DE STICHTING
U herinnert zich vast nog de oproep van een lezer u die in de eerste editie van De
Kijker 2019 opriep om de activiteiten van de stichting te ondersteunen met een
financiële bijdrage. Daarbij werd gesuggereerd dat met een gemiddelde bijdrage
van € 10 per persoon bij een uitgave van 1500 boekjes/lezers de stichting een zeer
sterk financieel fundament zou krijgen om daar meerdere activiteiten mee te
kunnen bekostigen. Zoveel is het niet geworden maar uw gezamenlijke bijdrage
van iets meer dan € 5.000 toonde blijk van vertrouwen in de stichting waarvoor wij
u oprecht hartelijke danken!
Een nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe uitdagingen en activiteiten. Het komende
muziekevenement op 6 maart is er daar een van. Meer daarover leest u elders in
De Kijker. Uw donaties (naast sponsoring) maken dit soort activiteiten mogelijk.
Het moet toch echt wel mogelijk zijn dat donaties in 2020 het afgelopen jaar
kunnen overtreffen. Schroom daarom niet en draag bij met uw financiële steun
voor zover u dat nog niet deed. Wij zorgen ervoor dat uw bijdragen besteed
worden aan activiteiten waar u plezier en profijt aan mag beleven.
U kunt doneren via onze website
https://www.seniorencollectiefculemborg.nl/Vriend/ of over te maken op
bankrekening NL58RABO0308617800 t.n.v. SSCC – Culemborg o.v.v. “Vriend”.
Als penningmeester dank ik u namens de Stichting al hartelijk voor al uw bijdragen.
Theo Hendriksen

TOP- PROGRAMMA FRANSCHE SCHOOL

FILM: APRIL, MAY EN JUNE

Op maandagmiddag 10 februari 2020 14.00 uur.
Film van de makers van ‘Gooise vrouwen’ met in de
hoofdrollen Linda de Mol, Tjitske Reidinga en Elise
Schaap.
Drie halfzusters worden door hun zieke moeder bij
elkaar geroepen; zij wil zelf uit het leven stappen,
maar kan pas vredig heengaan als een van haar
dochters belooft de zorg voor hun halfbroer, die
autisme heeft, op zich te nemen.
DE KIJKER FEBRUARI 2020
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

OUDERDOM KOMT MET GEBREKEN

DOOR RICHTE LOMMERT

Ouderdom komt met gebreken. Deze tot de draad versleten tegeltjeswaarheid
ontdek ik steeds meer in mijn omgeving. Onlangs had ik een bijeenkomst met
oude (letterlijk en figuurlijk) vrienden, allen ver boven de 70. Bij de lunch haalde
iedereen (!) een pillendoosje tevoorschijn en voor de aanval op het uitgestalde
eten, zag ik allen van de pillen snoepen. De namen van de pillen vlogen over de
tafel: “Welke gebruik jij?” Acetyl, sotanol, prednison, plaspillen waren de meest
gehoorde namen. Naast de medicijnen werden de hulpmiddelen uitgewisseld,
waarbij hoortoestellen en de hulp voor slechtzienden de boventoon voerden.
Speciaal de snelle ontwikkelingen kwamen daarbij aan de orde. Ik herinner mij als
vijfjarige (1933) mijn oude opa die in een leunstoel voor het raam zat met naast
zich op een tafeltje een witte bloemenvaas, wat een kwispedoor bleek te zijn, een
pakje met een afbeelding met een man met hoofd en handen in een schandpaal,
wat een pakje Van Rossum Troost tabak bleek en een houten toeter, die als
hoorapparaat diende.
Als ik iets tegen opa wilde zeggen hield hij de
omgekeerde toeter tegen zijn oor en dan kon
hij nog iets verstaan. In 1972 probeerde mijn
(2e) moeder met een Philips doosje op haar
borst via een draadje naar haar oor te
communiceren. Wanneer mijn vriend Jurjen
in 2012 naar mij wilde luisteren, hield hij mij
een soort wortel voor waartegen ik moest praten. Als ik Specsavers mag geloven
zijn de hoorapparaten van 2019 zo klein, dat ze vrijwel onzichtbaar in de oren
verdwijnen. De draadloze oortelefoon is een welkom hulpmiddel om het geluid
van de TV op aangename wijze te beluisteren, zonder daarbij de buren overlast te
bezorgen.
De ontwikkelingen met de hulpmiddelen voor mensen met een gezichtsbeperking
gaan verder terug in de geschiedenis. Van de bijziende keizer Nero (37-68) is
bekend dat met behulp van een stukje glas voor zijn ogen probeerde te lezen.
Rond 1250 zijn het de Chinezen, die iets maken dat op een bril lijkt maar de
ontwikkelingen raken in 1850 in een Italië in een stroomversnelling. De monocle
en de pince-nez zijn de voorlopers van de huidige bril. In Parijs wordt het
hulpmiddel een mode attribuut. Maar die bril blijkt voor vele slechtzienden
onvoldoende. Gelukkig komt in de 21e eeuw de moderne techniek te hulp.
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni
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ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
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APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg

Vervolg pag. 17

Eerst komt Radio Solutions met de webbox. Dit is echt een
wonderdoos, die via internet niet alleen alle actuele informatie
uit radio, TV, kranten en tijdschriften via het oor bij de persoon
met gezichtsbeperking brengt maar ook nog eens 70.000 (!)
boeken heeft, die op welluidende wijze worden voorgelezen.
Maar de absolute top als hulpmiddel voor slechtzienden is wel de ‘MyEye’.
Ogenschijnlijk is dit een normale bril maar er zit een computer in verwerkt. Die
computer leest via een camera alle woorden die hij ziet en zegt deze in het oor. Zo
kan je dus in de krant en tijdschrift lezen wat je wilt. Ook boeken leest de
computer, regel na regel, bladzijde na bladzijde, voor. Boodschappen doen bij
(alleen nog maar) Albert Heijn is nu weer mogelijk: de bril leest de barcode en de
computer zegt in het oor: “Unox soep kost € 0,95”. Dit kan voorlopig alleen nog
maar bij de 25.000 artikelen en aanbiedingen bij Albert Heijn; de andere ketens
zitten (nog) niet in het systeem.
Waar je verstand helemaal bij stilstaat is de gezichtsherkenning van de bril. Maar
die moet eerst geprogrammeerd worden. Stel je wilt vriendin Mieke herkennen.
Dan gaat Mieke voor de bril (=camera) staan, kijkt naar links en zegt: “Ik ben Mieke
van Houten”. Vervolgens kijkt ze recht in de bril, noemt weer haar naam en
tenslotte nog een keer wanneer ze haar hoofd naar rechts draait. Tot slot steek je
een vinger op, houdt die voor de bril en zegt “klaar”. Iedere keer wanneer je nu
Mieke tegenkomt zegt de bril in je oor: “Dat is Mieke van Houten!”. Zo zet je alle
familieleden, vrienden, vriendinnen en bekenden in de computerbril en ze worden
altijd en overal herkent!!!
Wie zit er na lezen van deze wonderen nog op zijn/haar stoel?
Nadere informatie (WWW.ORCAM.COM)
De Israëlische startup OrCam maakt o.a. de ’MyEye’: een los apparaatje dat op
iedere bril gezet kan worden. Dit apparaatje is met een dun kabeltje verbonden
met een kastje dat bijvoorbeeld in de broek- of jaszak gedragen wordt. Met
‘MyEye’ kunnen teksten, een straatnaambord, een bankbiljet, menukaart of
computerscherm worden opgelezen door ernaar te ‘kijken’. Het kastje, gekoppeld
aan de camera, kan bepaalde objecten (favoriete frisdrank in de supermarkt) of
mensen opslaan en op die manier herkennen. Als in het systeem ‘Annemarie’
gekoppeld is aan een bepaald persoon, dan vertelt de MyEye als Annemarie voor
de neus van een gebruiker staat. Alleen: de MyEye van Orcam was eind 2019 nog
niet verkrijgbaar als commercieel product.
DE KIJKER FEBRUARI 2020

19

SCHOOLHERINNERINGEN IN BEELD

Onder begeleiding van vrijwilligers van ‘Stichting Levende Verhalen Culemborg’
worden op vijf locaties in Culemborg verhalentafels gehouden waar ouderen
herinneringen aan hun schooltijd met elkaar delen. Deze tafels lopen vanaf half
november 2019 tot maart 2020. Deelneemster mevrouw Kraak (94): “Het is erg
gezellig. Ik ben wel oud maar herinner me nog veel van vroeger en vind het erg
leuk om die herinneringen met anderen te delen. De twee begeleiders zijn heel
aardig en echt geïnteresseerd in onze verhalen.”
Uitwerking verhalen en samenstelling festival
Vanaf maart gaat een groep vrijwilligers samen met de
deelnemers aan de slag om de verhalen uit te schrijven voor een
Culemborgs verhalenboek. Daarnaast worden verhalen in beeld
gebracht door er korte films van te maken. Het Verhalenboek en
de films vormen, naast een tentoonstelling, de basis voor het
Verhalenfestival dat in oktober 2020 plaatsvindt. Dit festival zal op een centrale
plaats in Culemborg plaats vinden en voor iedereen toegankelijk zijn.
Vrijwilligers
Voor het vastleggen en uitwerken van de verhalen is de Stichting Levende
Verhalen Culemborg op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te
schrijven, filmen of een om een tentoonstelling voor te bereiden.
Info: www.levendeverhalen.com. U kunt ook contact opnemen met Huub
Baijens: tel. 06 52420510 of via de mail: levendeverhalen@gmail.com
DE KIJKER FEBRUARI 2020
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

RIJBEWIJSKEURING 75+
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN OP:
07 + 21 feb., 13 + 27 mrt., Vrijdag 10 + 24
maart, 10 + 24 april, 08 + 22 mei en 12 + 26
juni 2020.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen,
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten
media in de gaten te houden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw
eigen apotheek),
een flesje met uw eigen urine.
- De bril die u draagt tijdens het autorijden.
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts).
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Individuele fysiotherapie:

• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren

U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn.
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat
doen en steeds minder mensen gaat zien.
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na afloop een kopje thee. Voor
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website.
Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

KEURIG NEDERLANDS

DOOR DANIEL BLONDEEL

Het was een woensdagmiddag, en prachtig
herfstweer.
Ik zat in de tweede klas van de Openbare MULO
hier in Culemborg.
Die ochtend had ik gehoord dat ik een
achteneenhalf voor mijn opstel had gekregen met
daarbij de loffelijke vermelding “Keurig foutloos
Nederlands. Een belofte voor de toekomst!”
Trots als een ouwe aap liep ik naast mijn vader door de Prijssestraat, onderweg
naar ‘Van Avezaath’ waar mijn vader nog wat schroeven en spijkers moest
kopen. Die middag wilde hij namelijk zijn halve snipperdag benutten om voor
mijn moeder wat reparatiewerk in de keuken te verrichten.
Plotseling werd ons de weg versperd door een mij onbekende man van mijn
vaders leeftijd die een wijsvinger in mijn vaders borst prikte en hem vroeg: “Ken
het dat ik u kan?” Waarop mijn oudeheer met een stalen gezicht reageerde met
“Dat zou best gekonnen hebben”.
Met een blik vol afgrijzen keek ik mijn vader aan. Hier liep hij in een van de
drukste winkelstraten van Culemborg met een toekomstige Harry Mulisch naast
zich en maakte deze te schande door zulk afgrijselijk Nederlands te spreken!
In elk geval ontwikkelde het gesprek tussen mijn vader en zijn kennis zich snel en
was gelukkig na een minuut of tien afgelopen, waarna mijn vader en ik onze reis
weer vervolgden. Maar al na een paar minuten hield ik het niet meer uit en
vroeg, kreunend van verontwaardiging, hoe mijn vader erbij kwam om zulk
slecht Nederlands te spreken. “U weet toch heel goed dat het geen Nederlands
was wat u daarnet sprak?” vroeg ik hem beledigd.
“Ach ja, dat weet ik heus wel,” was mijn vaders kalme reactie, “natuurlijk weet ik
dat. Maar jongen, wat zou ik ermee gewonnen hebben om de beste man die zo
vriendelijk tegen mij was een minderwaardig gevoel te bezorgen, alleen omdat
hij zo volks spreekt?”
Op dat moment besefte ik dat levenservaring, wijsheid en menslievendheid veel
belangrijker zijn dan de kennis van het mooist gesproken Nederlands ter wereld.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl
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INKOMSTENBELASTING 2019
De ouderenorganisaties KBO-PCOB en ANBO verlenen, net zoals in voorgaande
jaren, opnieuw ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte en huuren zorgtoeslagen.
In Culemborg zijn 7 vrijwilligers als belastingdeskundigen beschikbaar en deze zijn
allen lid van één van voornoemde ouderenorganisaties. Zij ondersteunen u bij het
invullen van uw aangifte inkomensbelasting en geven ook advies met name op het
gebied van zorg- en huurtoeslagen.
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, KBO-PCOB of
vriend bent van het Senioren Collectief. Bent u geen lid of vriend dan zal een
kleine vergoeding voor de kosten worden gevraagd.
- een verzamelinkomen heeft welke niet meer bedraagt dan € 35.000 (voor
alleenstaanden) of € 50.000 (voor gehuwden of samenwonenden).
Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opnemen
met Dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201, e-mail: rinireek@ziggo.nl.
Oproep kandidaat vrijwilligers voor ondersteuning bij belastingaangiften
Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor belastingaangifte is
dermate gegroeid dat het huidige team van belastinginvullers versterking behoeft.
Als u belangstelling en feeling heeft voor dit soort vrijwilligerswerk kunt u contact
opnemen met onze coördinator M.G. van den Reek, Bovenwielstraat 30, 4105 HC
te Culemborg. U kunt ook bellen met 06-53610201 of mailen naar
rinireek@ziggo.nl

VERRUIMING REGELING HUURTOESLAG
Bron: ANBO

PER 01-01-2020

De voorwaarden voor het recht op huurtoeslag zijn per 01-01-2020 verruimd. De
harde inkomensgrens voor huurtoeslag is per 1 januari 2020 verdwenen. Die grens
verschuift met zo’n 5000 euro. Maar daar informeert de Belastingdienst mensen
niet persoonlijk over. Tot nog toe was het zo, dat als je maar één euro boven de
maximale grens zat, je al geen huurtoeslag meer kreeg. Een schokeffect dat er nu
af geslepen is. Het gaat om mensen die door de verruiming van de regels recht op
huurtoeslag krijgen.
Mensen die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de
juiste toeslag vanuit de ‘Dienst Toeslagen’.
DE KIJKER MAART 2020
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CURSUS OMGAAN MET DEMENTIE

VOOR MANTELZORGERS

Er komt nogal wat bij kijken als je partner dementie heeft.
Daarom organiseert ElkWelzijn samen met Zorgcentra de Betuwe een cursus voor
mantelzorgers. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Hoe werkt het nu in de hersenen?
- Wat is dementie en welke vormen zijn er?
- Wat zijn symptomen van dementie en hoe kan je er mee omgaan?
- Wat betekent het voor de mantelzorger om voor iemand te zorgen met
dementie?
PRAKTISCHE INFORMATIE
In de cursus is ruimte voor het delen van ervaringen. De cursus vindt plaats op vier
aaneensluitende dinsdagmiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur. We starten op
dinsdag 17 maart. De bijeenkomsten worden verzorgd door Bep Cornelissen van
‘Zorgcentra de Betuwe’ en Caroline van der Meulen van het mantelzorgsteunpunt,
ElkWelzijn. (tel. 0345 515227). N.B.: Er zijn geen kosten aan verbonden.

DOE MEE(R) REGELING 2020

VAN DE GEMEENTE CULEMBORG

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u weinig
geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op
een bijdrage van de Doe Mee(r) regeling. Het beschikbare
bedrag per individu is € 120. Het geld is bedoeld voor
mensen die graag sociaal actief zijn en daar nu om financiële redenen vanaf
moeten zien. U kunt dan denken aan georganiseerde of individuële activiteiten
buitenshuis of aan een kopje thee, koffie en/of maaltijden. Maar ook aan kosten
die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
U kunt uw verzoek het hele jaar indienen via de ouderenondersteuners van
ElkWelzijn (tel. 0345 515227). Het totale budget bedraagt € 21.600. Hier geldt dus
wel: op=op. Aanvragen die niet (meer) in aanmerking komen worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar.
DE KIJKER MAART 2020
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Houdt u van lezen en bent u veel alleen thuis? Zou u het fijn vinden om regelmatig
contact te hebben met iemand die ook van lezen houdt? Heeft u behoefte aan een
goed gesprek met een boek als aanleiding?
Dan is BoekBezoek iets voor u!
Want hetzelfde boek of korte verhaal lezen en hierover met elkaar in gesprek gaan
is een fijne manier om deze interesse te delen en er kunnen mooie gesprekken uit
voortkomen.
Hoe werkt BoekBezoek?
De wijkcoach van ElkWelzijn komt bij u langs en polst uw interesses. Zij maakt een
verbinding tussen u en een vrijwilliger. Als het klikt spreekt u met elkaar af hoe
vaak de bezoeken zullen plaatsvinden en wat er gelezen gaat worden.
Tijdens de BoekBezoek-periode bent u gratis lid van de bibliotheek.
Interesse?
Neem dan contact op met Loes van Delft, Meerlaan 22. Tel. 0345 515227. Of mail
naar: lvandelft@elkwelzijn.nl

TOP- PROGRAMMA FRANSCHE SCHOOL:
Op maandagmiddag 9 maart 2020 14.00 uur

STEPHAN GRAF VAN BOTHMER

Stephan Graf van Bothmer - The silent Movie Project: Laurel & Hardy.
In 1929 is de carrière van Stan Laurel en
Olivier op zijn hoogtepunt. Met een grote
lach komen ze in hun succesfilm in
halsbrekende situaties terecht en overal
waar zij langskomen maken zij er een
puinhoop van.
‘The Silent MovieProject’ is een live
pianoconcert dat een selectie bevat van
hun beste stomme films.
DE KIJKER MAART 2020
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DAGTOCHT

WOENSDAG 25 MAART 2020

VRIJHEIDSMUSEUM GROESBEEK EN RONDRIT ZEVENHEUVELEN
(met diner tussen de middag)
Na onze gebruikelijke opstaproute vertrekken
we richting Groesbeek, waar we bij aankomst
in het Vrijheidsmuseum met 2 x koffie/thee
en Bevrijdingsgebak worden ontvangen in het
museumcafé met panoramisch uitzicht. We
krijgen een introductiefilm te zien met een
inleiding. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid het museum bezichtigen. Rond
12.30 u. gaan we aan tafel voor een goed driegangen diner. Vervolgens stapt er
een gids in de bus die ons meeneemt voor de Battlefieldtour: een 1,5 uur durende
rondrit langs bijzondere historische plekken en landingsterrein van ‘Operatie
Market Garden’.
We verwachten rond 18.00 uur terug te zijn in Culemborg.
Aanmelden:

tot 10 maart, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl
of via het aanmeldformulier op pag. 11 bij Yvonne Brouwers,
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én
opstapplaats vermelden!
Kosten:
€ 59,- p.p. Dit is inclusief bezoek Vrijheidsmuseum (zie ***),
2 x koffie/thee met gebak, driegangendiner, rondrit o.l.v. een gids
en vervoer per luxe touringcar.
Betaling:
graag ook vóór 10 maart op:
rek. NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.
*** Als u uw geldige Museum jaarkaart bij u heeft krijgt u (later) € 8,50 terug.
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1. 08.30 : Garage Streef
O 2. 08.35 : Betsy Perkweg /Roosje Vos
O 3. 08.40 : Otto v.Reesweg /Vianense Poort
O 4. 08.50 : Lalainglaan /hoek Dreef
O 5. 08.55 : Driestad (bij bushalte)
O 6. 09.00 : t/o Kruidvat Chopinplein
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UIT HET LEVEN GEGREPEN
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Ik was deze week even in de ban van de gezondheidszorg. Ik moest met iemand,
die in een rolstoel zat, mee naar het ziekenhuis Rivierenland.
‘Klaartje’ was gebeld, dus ik hoefde niet zelf te rijden en ook niet de rolstoel in
mijn auto te proppen. ‘Klaartje’ kwam op tijd en wij naar Tiel. In het ziekenhuis
aangekomen gaf het aanmeldingsapparaat aan dat we vijf afspraken hadden. Bij
de eerste afspraak heb ik gevraagd hoe lang deze gehele reeks zou kunnen duren.
Klaartje zou namelijk twee uur wachten en als het later werd dan kon ik de
chauffeur op voorhand daarover informeren zodat hij dan niet langer zou hoeven
te wachten. Men beloofde ons te zorgen dat wij binnen de tijd klaar zouden zijn.
Het personeel heeft er dan ook alles voor in het werk gezet. En het is hen gelukt.
Wij zaten binnen twee uur weer in ‘Klaartje’ op weg naar Culemborg. Hulde voor
het personeel van het ziekenhuis Rivierenland en hulde aan de chauffeur en
bijrijder van ‘Klaartje’. Een fijne ervaring om zo geholpen te worden.
Een dag later moest ik een afspraak voor mij zelf maken bij mijn huisarts. Ik had in
een lezing van notaris Van den Broecke gehoord, dat het verstandig is om een
levenstestament te maken. Nu blijkt dat daarbij ook een wilsverklaring hoort en
dat je dit met je huisarts moet bespreken. Ik dacht: nou dat is een mooie
gelegenheid om eens met mijn huisarts kennis te maken. Ik kan me namelijk
gelukkig prijzen dat ik mijn huisarts niet ken. Dus neem ik de telefoon om een
afspraak te maken. Ik krijg een bandje en hoor dat ik nog een aantal wachtenden
voor me heb. De stem op het bandje vraagt om ’s morgens te bellen voor een
afspraak. En ik doe dit juist in de middag, omdat in de ochtend, volgens zeggen, er
bijna helemaal geen doorkomen aan is! Uiteindelijk krijg ik contact. Ja hoor, een
afspraak kan. Ik spreek een tijd en datum af, maar nu blijkt dat ik mijn eigen
huisarts niet krijg, omdat die een vervanger heeft. Ik ben overigens al ooit bij drie
verschillende vervangers geweest. In de jeugdzorg spreekt men momenteel over
het feit dat kinderen soms 40 begeleiders hebben gehad. Ik ben bang dat dit ook
bij de ouderen gaat gebeuren. Hoe is het mogelijk om een vertrouwensrelatie met
je huisarts op te bouwen, als er telkens vervangers zijn. Ik heb heimwee naar de
huisartsen van vroeger. Alles wisten ze van je, ze kenden je hele familie en volgens
mij wisten ze zelfs de naam van je huisdier. Al met al: ik mag eigenlijk niet klagen,
ik ga maar voor een informatief gesprek.
HS
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COMMISSIE TOEKOMST ZORG THUISWONENDE OUDEREN:
‘BOUWEN, DIGITALISEREN, SAMENWERKEN!’
Nieuwsbericht Rijksoverheid 15-01-2020

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te
houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in
digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in
zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende
ouderen’ in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos op 15 jan. 2020 heeft
aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.
De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier
principes van de REIS:
- Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie
te voeren?
- Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor
ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
- Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een
integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
- Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de
verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en
professionals?
Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale adviezen.
1) Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen
cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk
afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen
huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment
wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als
gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook
een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.
2) Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan
aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het
nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik
moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker
en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen
regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse
zorgverleners.
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3) Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor
ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de
beschikbare middelen doelmatig in te zetten is lokale en regionale
samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en
concurrentie.
Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op
draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende
ouderen betrokken zijn, nodigt zij belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020
op het advies te reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen
reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies.

HartbrugReizen biedt georganiseerde reizen met begeleiding aan door heel
Europa. Het is dé aanbieder in groepsreizen voor mensen die zich graag veilig
voelen door de permanente aanwezigheid van begeleiding die op de achtergrond
meereist. Heeft u plotseling een steuntje in de rug nodig, voelt u zich niet lekker,
heeft u behoefte aan een luisterend oor of aan een arm om uw schouder? Dan is
HartbrugReizen uw ideale reisorganisatie.
HartbrugReizen is sinds 1987 actief in de reiswereld.
Destijds was het doel om hartpatiënten uit hun
isolement te halen. Nu, 30 jaar later, is
HartbrugReizen uitgegroeid tot een volwaardige
organisatie die zich toelegt op het aanbieden van
reizen met een extra veilig gevoel: Zorgeloos
samen op pad, en écht niet alleen voor
hartpatiënten!
Info: www.hartbrugreizen.nl
e-mail: info@hartbrugreizen.nl
tel. 0900 4278278
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RIJBEWIJSKEURING 75+
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN OP:
Vrijdagen 13 + 27 maart, 10 + 24 april, 08 +
22 mei, 12 + 26 juni, 10 + 24 juli en 07 + 21
augustus.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen,
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten
media in de gaten te houden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw
eigen apotheek),
een flesje met uw eigen urine.
- De bril die u draagt tijdens het autorijden.
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts).
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
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ACTIVITEITEN IN DE BOLDERBUREN

PRIJSSEWEG 1 B

Donderdag 5 maart 20:00-21:00: Workshop Meditatie door Heidi;
Zaterdag 14 maart 10:00-17:00 : ‘NL Doet’: opschonen van de tuin,
schoonmaken van het Buurtcentrum, en gezellig met elkaar lunchen;
Zondag 15 maart 12:00-13:00: Workshop ‘Zelfverdediging voor meiden en
Vrouwen’ door Inge;
Zondag 15 maart: 14:00-18:00: Pannenkoekenfestijn;
Vrijdag 20 maart 12.30 uur: Kom lekker dansen. Kosten 5,00 euro.

VAN HARTE WELKOM

IN HET REPAIR CAFE CULEMBORG

Het repair café biedt hulp bij reparatie van huishoudelijke spullen. Onder andere:
elektrische apparaten, lampen, kleding, speelgoed.
- Tijd:
2e zaterdag van de maand van 12.00-15.00 uur
- Locatie: Beesdseweg 1C (ingang Coöperatie van Makers)
Het team vrijwilligers is inmiddels uitgebreid met een aantal nieuwe reparatietalenten en is er in het jaar 2020 weer enthousiast tegenaan gegaan. Het motto
“Weggooien? Mooi niet” is nog steeds hun uitgangspunt. Samen met de bezoekers wordt ingezet op een circulaire economie waarin repareren de norm wordt.
Het merendeel van de kapotte spullen dat naar Repair Café wordt gebracht kan
worden gerepareerd.

(W)ETENS(W)AARDIGHEID

DE ZOETE AARDAPPEL

De zoete aardappel (bataat) is officieel geen aardappel, maar een groente.
Calorieën: in een gekookte zoete aardappel zitten 94 calorieën, in een gekookte
gewone aardappel 81.
Vezels: 2,3 gram in een zoete aardappel, 1,8 gram in een gewone aardappel.
Koolhydraten: 20,5 gram in de zoete, 16,8 gram in de gewone pieper.
Eiwitten: 1,1 gram eiwitten in de zoete en 2 gram in de gewone aardappel.
Vitamines en mineralen: een zoete aardappel bevat 17 gram vitamine C en een
gewone aardappel 7 gram.
Natrium: in een bataat zit meer natrium (32 gram tegenover 3 gram), calcium
(23 gram tegenover 7 gram) en magnesium (45 gram tegenover 21 gram). Alleen
als je kijkt naar kalium, scoort de gewone pieper hoger (373 gram tegenover 300
gram).
Extra: de glycemische index van een gekookte zoete aardappel ligt lager dan van
de gewone aardappel (40 versus 60). Dit is nog steeds niet heel laag. Maar door
het eten van een zoete aardappel, stijgt je bloedsuikerspiegel dus minder snel.
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Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020
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service
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service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
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- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
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- 5148313712
Chopinplein
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info@wilfreddejong.com
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Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com
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Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
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Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

SENIOREN EVENT 6 MAART 2020,

SPORT EN EVENT CENTER BEUSICHEM

Het 4e Senioren Event is alweer achter de rug.
Het was nog spannend of het wel door kon gaan
vanwege het Corona virus. Na informaties en
adviezen van de diverse instanties heeft het
bestuur, na rijp beraad, besloten het door te
laten gaan. 320 gasten hadden zich aangemeld
en bijna 200 zouden er blijven eten. We hebben
geen afmeldingen gekregen van mensen die niet durfden te komen i.v.m. het
virus. Ver voor aanvangstijd stroomden de gasten al binnen. Het was wel even
wennen om elkaar geen hand te geven, maar dat mocht de pret niet drukken. Er
werden ter plekke mouvements bedacht om elkaar te begroeten. De gasten
hadden er duidelijk zin in. De sporthal in Beusichem was gezellig en sfeervol
ingericht. Het programma zat goed in elkaar. De videobeelden uit de zeventiger
jaren werden enthousiast gepresenteerd door Ellen Verhagen en Mari Woerdenbach. De zangers Sann Wieman en Mark van Veen brachten de bekende tophits uit
de jaren 70. Onder andere Mississippi, Buona Sera, Una Paloma Blanca, Het kleine
café aan de Haven en The Rivers of Babylon. The Beatles TriBute Band “One After
909” bracht vele hits ten gehore van het legendarisch viertal. Velen konden op
deze fantastisch gespeelde evergreens niet blijven zitten, waardoor menigeen zich
aan een dansje waagde. Het programma werd afgesloten met het bekende “Till we
meet again”. Aansluitend was er een heerlijk stampottenbuffet waarna ”One After
909” nog even doorspeelde en er gedanst kon worden. Na afloop kregen we veel
lovende woorden en bemerkingen met daarbij tips en suggesties die we kunnen
gebruiken voor een volgend evenement. Wij danken iedereen en in het bijzonder
degenen die hebben meegewerkt om dit evenement weer tot een succes te
maken. Met name wil ik hier noemen de beheerders en medewerkers van het
Sport & Event Center. Het was de eerste keer dat ze een dergelijk groot evenement
in hun hal hadden. Zij hebben er heel veel energie in gestopt. Ze hadden het goed
voor elkaar. Het stamppotten buffet was heerlijk en de bediening aan de tafels
uitstekend. Natuurlijk moeten wij onze
producent Max Smidt niet vergeten, die er
weer heel veel uurtjes in had gestoken om
deze fantastische show neer te zetten. Bij
het naar huis gaan zei menigeen tegen
ons: “Ik heb een heerlijke middag gehad”
en daar ging het ons om.
Hennie Smidt, voorzitter
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

ONTMOETING 55+ERS

OP DE ZONDAGMIDDAG

Enige tijd geleden is, met coaching van ElkWelzijn, door enkele enthousiaste
vrijwilligers een zondagmiddag georganiseerd met als titel: Kennismaking 55+.
Dit sloeg dusdanig positief aan dat deze activiteit gecontinueerd gaat worden en
wel op één zondag in de maand onder de naam: Ontmoeting 55+. Het blijkt dat
veel mensen, vooral alleenstaanden/gaanden, de zondag als moeilijk ervaren.
Anderen willen graag nieuwe mensen ontmoeten.
Bezoekers van 55+ zijn van harte welkom voor een kopje thee of koffie. Er wordt
gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten, of deel te nemen aan een activiteit. De eerste zondagmiddag, en dat is op 5 april, heeft de vrijwilligersgroep voor
een programma gezorgd. Het meedoen aan een activiteit is geheel vrijblij-vend.
Niets doen en een praatje maken kan ook gezellig zijn, maar meedoen misschien
nog wel gezelliger!!
De algemene afspraken zijn:
- Voor wie: 55 jaar en ouder
- Entree:
Gratis, maar consumpties zijn wel voor eigen rekening. Bij voorkeur ‘pinnen’ in plaats van betalen met contant geld.
- Tijd:
van 14.00-16.30 uur
- Plaats:
Bolderburen, Prijsseweg 1b
- Opgeven: In verband met de ruimte en voorbereiding dient u zich wel
van tevoren op te geven. Dit kan bij de Bolderburen en/of
bij Loes van Delft: tel. 06 83524878
- Data:
voorlopig op: 5 april, 3 mei, 31 mei en 28 juni
We denken de eerste keer (5 april) aan:
- Ontmoeting op thema’s als wandelen/natuur, lekker kletsen, samen eropuit
trekken;
- Een knutseltafel waar men paaseieren op papier kan inkleuren (o.a. voor
kaarten/ menu’s) of waar men een collage kan maken van mooie stukjes/
reepjes papier;
- Een spelletjestafel: rummikub, scrabble, yahtzee enzovoort.
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

DAGTOCHT

KAMELENMELKERIJ EN LOONSE EN DRUNENSE DUINEN

WOENSDAG 6 MEI 2020 MET DINER TUSSEN DE MIDDAG
Na onze gebruikelijke opstaproute vertrekken we richting Berlicum, waar we bij
aankomst bij ‘Kamelenmelkerij Smits’ koffie/thee met een plak cake nuttigen. We
krijgen een uitgebreide presentatie en een rondleiding over het bedrijf, en je kunt
kamelenmelk proeven. Tussen de middag krijgen we in restaurant ‘’t Maoske’ in
De Moer een goed verzorgd driegangendiner. In de middag gaan we gedurende
twee uur met de Duinexpres door Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en
‘Landgoed Huis ter Heide’. Halverwege houden we een half uur een tussenstop bij
restaurant ‘De Rustende Jager’ in Biezenmortel, waar u een kop koffie of thee met
een Brabantse Broeder aangeboden krijgt.
We verwachten rond 18.00 uur terug te zijn in Culemborg.
Aanmelden:

Kosten:

Betaling:

tot 20 april, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of
via het aanmeldformulier (op pag. 13) bij Yvonne Brouwers,
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg. N.B. Wilt u bij aanmelding

duidelijk naam, 06-tel.nr. én opstapplaats vermelden!!

€ 65,00 p.p.; dit is inclusief entree, presentatie en rondleiding
Kamelenmelkerij, koffie/thee met cake, driegangendiner, rondrit
van twee uur met de Duinexpres, koffie/thee met een ‘Brabantse
Broeder’ en vervoer per luxe touringcar.
graag ook vóór 20 april op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v.
SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1. 08.30 : Garage Streef
O 2. 08.35 : Betsy Perkweg/Roosje Vos
O 3. 08.40 : Otto v.Reesweg/Vianense Poort
O 4. 08.50 : Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08.55 : Driestad (bij bushalte)
O 6. 09.00 : t/o Kruidvat Chopinplein
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

80+ REISJE

OP ZATERDAGMIDDAG 18 APRIL 2020

RONDVAART ‘GOUDEN HAM’ VANAF MOEKE MOOREN APPELTERN
We varen met passagiersboot ‘de Sluizer’ de Maas op voor een twee uur durende
vaartocht.
Aan boord krijgt u koffie/thee met gebak.
Opgeven bij: Elly Corton, tel. 545882 (N.B.: pas vanaf 4 april)
Vertrek:
u wordt opgehaald tussen 12.15 en 12.45 u.
Kosten:
€ 18,00 p.p.
Thuiskomst: tussen 17.00 en 17.30 uur

LIONS BLOESEMTOCHT 2020

DINSDAG 21 APRIL 2020

De LIONS CULEMBORG organiseert voor de, slecht ter been zijnde, Culemborgse
ouderen een bloesemtocht. Deze wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op de derde
dinsdag van april, op 21 april 2020 dus. U wordt opgehaald tussen vijf en zes uur.
Zorg ervoor dat u om vijf uur klaar staat.
Opgeven: tot uiterlijk 1 april (met naam, adres, tel.nr. + contactadres). Het liefst
per mail: bloesemtochtculemborg@gmail.com
Met groet, namens het Bloesemtochtcomité van de Lions,
Peter Otten tel. 06-5356 6239 en Evert Wink tel.06 23723233
DE KIJKER APRIL 2020
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Een positieve start van de dag!
‘Het geeft mij rust dat ik dagelijks
word gebeld. Ik heb het gevoel: ik
ben er. Iemand bekommert zich
om mij.’
Arie Noordsij,
deelnemer Telefooncirkel

Telefooncirkel in Culemborg
Vindt u het pre�g als er elke dag iemand informeert hoe het met u
gaat? Even een momentje van contact kan heel pre�g zijn, vooral als u
alleen woont of moeilijk de deur uit kan.

Zo werkt het
Iedere dag wordt u gebeld door een deelnemer aan de Telefooncirkel.
Dat gebeurt steeds op een afgesproken �jds�p, door dezelfde persoon.
Daarna belt u de volgende van de lijst. Neemt uw belpartner niet op, of
maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan gee� u dit door aan de vrijwilliger die de Telefooncirkel begeleidt. Hij of zij neemt dan polshoogte en
schakelt indien nodig hulp in.

Ik wil ook elke dag contact
Leuk dat u interesse hee�! De telefooncirkel is gra�s, u betaalt alleen
uw eigen telefoonkosten. Pak nu de telefoon en meld u aan bij Karin
Burgers van ElkWelzijn: 06-20 71 80 53.

DE KIJKER APRIL 2020
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





RTG

Senioren Collectief Culemborg

Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECL AME .NL

WWW.RTG-RECLAME.NL
ZAKELIJK DRUKWERK
ONAFHANKELIJK ADVIES
GRAFISCHE VORMGEVING
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020

EIGEN UITGAVES
RECLAMEMATERIALEN
RECLAMEDRUKWERK
WORDPRESS / JOOMLA!
WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

‘Stadsklooster Culemborg’ is nog in oprichting en experimenteel en beoogt een
onafhankelijk oecumenisch platform te zijn van organisaties die iets doen op het
terrein van spiritualiteit en zingeving in de meest brede zin van het woord. Onze
ankers liggen in de joods-christelijke traditie maar we laten ons ook inspireren
door waardevols uit andere tradities. De Raad van Kerken is een belangrijke
samenwerkingspartner, maar daarnaast worden ook partnerschappen gesloten
met lokale geloofsgemeenschappen en kloosters, musea, spirituele boekwinkels,
ouderenbonden, koren en muziekstichtingen. Het Stadsklooster in oprichting
bestaat nu nog alleen digitaal en betreft meestal de vijf binnenstad-kerken van
Culemborg als locatie voor activiteiten. Per activiteit wordt bekeken welke ruimte
het meeste geschikt is. Veel activiteiten zijn gericht op verbinding met het diepste
zelf, ervaring van het goddelijke -hoe men dat ook ziet of wenst te beleven- en
verbinding met de medemens en natuur. Wij laten ons hierbij o.a. inspireren door
het rijke monastieke verleden van Culemborg en omstreken. Onze kernwaarden
zijn verstilling, bezinning en verbinding. Telkens komt men die weer tegen in de
door Stadsklooster aangeboden activiteiten. Een website is in de maak. U vindt de
activiteiten op onze Facebookgroep ‘Stadsklooster Culemborg’ (evenementen) of
in onze gratis maandelijkse nieuwsbrief. Wilt U die ontvangen? Stuur dan een mail
naar: StadskloosterCulemborg@gmail.com.

Workshop Gregoriaans Zingen

Op de maandagen 30 maart, 20 april en 18 mei 2020. Organisatie: Gregoriaanse
Kring West-Betuwe. Telkens van 18.30 - 21.45 u. Kosten € 12,50 per keer. Meer
informatie: StadskloosterCulemborg@gmail.com.
Ook op de maandagavonden 30 maart, 20 april, 18 mei: om 21.30 u. 15 minuten
Kloosterlijk Avondgebed (Completen) met Gregoriaanse gezangen. Toegang vrij.
Locatie: Oud-Katholieke Kerk op de Varkensmarkt.
Opgave via: StadskloosterCulemborg@gmail.com.
DE KIJKER APRIL 2020
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni

ta
ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
la
tie

APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg

vervolg pag. 17

Stadse Stilte (Project ‘Alledagkerk’)

De gezamenlijke kerken van Culemborg bieden momenten van rust en stilte aan de
stad en stellen hun deuren open voor wie behoefte heeft om bij te komen en de
weg naar zichzelf terug te lopen.
- Zondag: Grote- of Barbarakerk elke zondagavond 19.00 u. vesper
- Maandag: Synagoge (Ned. Geref. Kerk) elke maandag 07.15 u.: lauden of
ochtendgebed
- Dinsdag: Oud-Katholieke Kerk elke marktdag om 12.00 u. Oecumenische
lunch-pauzemeditatie (20 min.)
- Dinsdagavond: Consistorie Grote- of Barbarakerk Oecumenische Stiltemeditatie 19.45 u.
- Woensdag: Isabelle STMR, Zijderupsvlinder 138: 09.45 u. Eucharistieviering;
- Donderdag: Christelijk-Gereformeerde Kerk (Prijsseweg 91): Oecumenische
Stilte-viering elke 1e donderdag van de maand om 10.00 u.
- Vrijdag: Rozekransgebed om 09.00 u. in dagkapel RK Kerk
Zaterdag: Oud-Katholieke Kerk: Open Kerk 13.00 - 17.00 u.

AGENDA EIND MAART / APRIL 2020
- Afsluiting Bonhoeffer 75: op zaterdag 28 maart 13.00 u.

Het landelijk Bonhoefferjaar wordt afgesloten met muziek en sprekers.
Locatie: Grote- of Barbarakerk. Toegang vrij. Organisatie i.s.m. De Roos.
Zie voor meer info. www.deroosvanculemborg.nl

-

Palmpasen zondag 5 april 19.00 u.

-

Eerste Paasdag zondag 12 april 17.00 u.

‘Johannes Passion’ J.S. Bach door Barbaracantorij. Locatie: Grote- of
Barbarakerk. Toegang vrij, deurcollecte.
‘Vier-uurtje’ in de pastorietuin met feestelijke Gregoriaanse Paasvesper. Het
Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v Anthonie Zielhorst zingt een feestelijke
Paasvesper. Locatie: Oud-Katholieke Kerk. Toegang vrij, deurcollecte.

Extra feestelijk:

om de Pasen voor U extra feestelijk te maken nodigt Stadsklooster Culemborg
KBO-PCOB-leden en lezers van ‘De Kijker’ uit om -voorafgaand aan de vespervanaf 15.30 u. in de mooie pastorietuin een gratis kopje koffie of thee (met
verse taart zolang de voorraad strekt) te komen drinken. Het is fijn als u even
laat weten dat u komt via: StadskloosterCulemborg@gmail.com .
Van harte welkom en u een mooie voorbereiding op Pasen gewenst!
Initiatiefgroep Stadsklooster Culemborg
DE KIJKER APRIL 2020
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DE BONTE DINSDAG

OP DINSDAG 21 APRIL

Het succesvolle ‘Sweet Memories Café’ gaat verder in een nieuw jasje én onder een
nieuwe naam! Namelijk De Bonte Dinsdag!

Op deze dinsdag organiseren Zorgcentra De Betuwe en De Fransche School, samen
met een groep enthousiaste bezoekers van het programma, creatieve workshops
en een lunch. De vegetarische lunch is bereid door medewerkers van De Witte
Schuur. Het is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en om op een
leuke manier aan iets creatiefs te werken. Op dinsdag 21 april is er weer een
editie.
We beginnen om 10.00 uur met een lekker kopje koffie of thee, met wat lekkers.
Daarna ga je alleen, of samen met wie je komt, je uitgekozen workshop doen en
daarna staat er nog een heerlijke lunch voor je klaar. De ideale dinsdagactiviteit!
Het programma is van 10.00 tot 13.00 uur met een keuze uit 1 van de 2 workshops
en een gezellige, gezamenlijke lunch. Dieetwensen? Geef het even door! Het
programma kun je vinden op de website van De Fransche School
www.theaterdefranscheschool.nl of bel met 0345 521546.

STADSWANDELINGEN

STICHTING STADSGIDSEN CULEMBORG

De stadswandelingen zijn op de eerste zaterdag van de maanden april
t/m oktober gratis. Deze wandelingen zijn alleen bedoeld voor
individuele deelname. Op zaterdag 4 april 2020 begroeten wij u om
11:00 graag op het voorplein van Het Weeshuis, Herenstraat 29.
Enthousiaste stadsgidsen laten u kennis maken met de oude binnenstad. Zij kennen de stad goed en vertellen interessante verhalen. Niet alleen het prachtige
stadhuis, maar ook de unieke stadsmuur, de opvallende synagoge en vele andere
oude gebouwen zijn te bewonderen.

INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN

IN DE BIBLIOTHEEK

Inloopspreekuur in de Bieb voor
INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN.
De hulp is gratis en voor iedereen.
Elke donderdag in april van 10:00-11:30

DE KIJKER APRIL 2020
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

JAARPLANNING

OVERIGE DAGTOCHTEN 2020

WOENSDAG 17 JUNI
Een rondleiding door de Hoekse Waard, een huifkartocht op het eiland
Tiengemeten, bezoek aan het Rien Poortvliet museum en het landbouwmuseum.
DINSDAG 28 JULI
Met de Koninklijke Spido B.V. een
vaartocht van een hele dag over de
Tweede Maasvlakte en naar
Futureland, het officiële
bezoekerscentrum.
WOENSDAG 9 SEPTEMBER
Bezoek aan Openluchtmuseum in
Arnhem + rondrit met uitleg over de
Veluwe
WOENSDAG 21 OKTOBER
Naar het Brabantse land naar
Safaripark De Beekse Bergen in
Hilvarenbeek.
WOENSDAG 9 DECEMBER
naar CentrO in Oberhausen met, op
eigen gelegenheid, een bezoek aan
Kerstmarkt.

Noteer vast de data.
Uitgebreidere informatie leest u steeds in De kijker van de
betreffende maand.
DE KIJKER APRIL 2020
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Mei 2020

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

BRIEF VAN DE VOORZITTER
Beste lezer,
We zitten in een periode die zijn weerga niet kent. Geen sociale contacten, geen
uitstapjes, veel onrust en zorgen. Ik hoop van ganser harte dat u niet getroffen
bent door het Corona virus. Mocht het echter zo zijn dat u, of één van uw
dierbaren er wel mee te maken heeft gekregen, dan betuig ik hierbij mijn
medeleven en wens u sterkte toe. In het begin van deze crisis werd ik als voorzitter
van Senioren Collectief door onze Burgemeester de heer Gerdo van Grootheest
gebeld. Hij informeerde bij mij, als voorzitter van Senioren Collectief, naar de stand
van zaken bij de senioren van Culemborg. Het was in de beginfase van de crisis. Ik
vertelde hem wat ik wist, maar veel kon ik niet zeggen omdat ook ik als ‘risicovolle
doelgroep’ binnen zat. Wel kon ik hem vertellen dat mijn leeftijdgenoten vrij
laconiek waren, maar toch ook ongerust. Ook kon ik hem melden dat wij contact
hadden met ElkWelzijn over informatieverstrekking aan ouderen m.b.t. een
telefoonnummer dat gebeld kon worden als er hulp nodig was. Hij vroeg mij alle
senioren de hartelijke groeten van hem over te brengen en hem op de hoogte te
houden. En dat als er signalen kwamen waarop ingespeeld moest worden, hem
hierover te informeren. Het was de bedoeling om u van dit gesprek op de hoogte
te brengen bij de bezorging van De Kijker. Er werd echter besloten om het Aprilnummer niet uit te brengen, omdat onze vrijwilligers allemaal onder de risicogroep
vallen en het niet verantwoord werd geacht hen de boekjes te laten rondbrengen.
Vandaar dat ik zijn groeten nu pas aan u doorgeef. Niet alleen het rondbrengen
van De Kijker is gecanceld, ook de dagtochten en 80+ reisjes zijn uitgesteld en de
rijbewijskeuringen afgezegd. De hulp bij de belastingaangiftes heeft wel enigszins
doorgang kunnen vinden, omdat dit digitaal heeft kunnen plaatsvinden. Van de
gelegenheid gebruikmakend wil ik hier hulde brengen aan de thuiszorgmedewerkers. De hulpverleners in de ziekenhuizen krijgen nu alle credits, maar zeker
verdienen de thuiszorgverleners ook een pluim. Menig signaal bereikte me dat
senioren, met name door deze dames, deze moeilijke tijd zijn doorgekomen. Zij
deden de boodschappen en zorgden voor de dagelijkse beslommeringen. Ook
gaven zij bij ElkWelzijn aan als er andere hulpverlening nodig was. Hulde aan hen,
die zonder beschermingsmiddelen hun werkzaamheden zijn blijven doen. Terwijl ik
dit schrijf weet ik niet hoe de stand van zaken is als u dit leest, maar sowieso wil ik
iedereen toch een goede meimaand toewensen. Houd u haaks en geniet van de
kleine dingen. Laat het een troost zijn, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en
doen het voor elkaar.
DE KIJKER MEI 2020
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

TERUGBLIK SENIOREN EVENT 6 MAART 2020

Het 4e Senioren Event is alweer achter de rug. Het was nog spannend of het wel
door kon gaan vanwege het Corona virus. Na informaties en adviezen van de
diverse instanties heeft het bestuur, na rijp beraad, besloten het door te laten
gaan. 320 gasten hadden zich aangemeld en bijna 200 zouden er blijven eten. We
hebben geen afmeldingen gekregen van mensen die niet durfden te komen i.v.m.
het virus. Ver voor aanvangstijd stroomden de gasten al binnen. Het was wel even
wennen om elkaar geen hand te geven, maar dat mocht de pret niet drukken. Er
werden ter plekke mouvements bedacht om elkaar te begroeten. De gasten
hadden er duidelijk zin in. De sporthal in Beusichem was gezellig en sfeervol
ingericht. Het programma zat goed in elkaar. De videobeelden uit de zeventiger
jaren werden enthousiast gepresenteerd door Ellen Verhagen en Mari Woerdenbach. De zangers Sann Wieman en Mark van Veen brachten de bekende tophits uit
de jaren 70. Onder andere Mississippi, Buona Sera, Una Paloma Blanca, Het kleine
café aan de Haven en The Rivers of Babylon. The Beatles TriBute Band “One After
909” bracht vele hits ten gehore van het legendarisch viertal. Velen konden op
deze fantastisch gespeelde evergreens niet blijven zitten, waardoor menigeen zich
aan een dansje waagde. Het programma werd afgesloten met het bekende “Till we
meet again”. Aansluitend was er een heerlijk stampottenbuffet waarna ”One After
909” nog even doorspeelde en er gedanst kon worden. Na afloop kregen we veel
lovende woorden en bemerkingen met daarbij tips en suggesties die we kunnen
gebruiken voor een volgend evenement. Wij danken iedereen en in het bijzonder
degenen die hebben meegewerkt om dit evenement weer tot een succes te
maken. Met name wil ik hier noemen de beheerders en medewerkers van het
Sport & Event Center. Het was de eerste keer dat ze een dergelijk groot evenement
in hun hal hadden. Zij hebben er heel veel energie in gestopt. Ze hadden het goed
voor elkaar. Het stamppotten buffet was heerlijk en de bediening aan de tafels
uitstekend. Natuurlijk moeten wij onze producent Max Smidt niet vergeten, die
weer heel veel uurtjes in deze fantastische show had gestoken. Bij het naar huis
gaan zei menigeen ons: “Ik heb een heerlijke middag gehad” en daar ging het ons
om.
Hennie Smidt, voorzitter
DE KIJKER MEI 2020
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Wat is het moeilijk om nu een “Uit het leven” te schrijven. Een periode uit ons
leven die eigenlijk niet te bevatten is. Maar het is niet anders. En wij, senioren, zijn
de risicogroep. We zijn gelukkig wel zeker van onze inkomsten, wat voor vele
jongeren nu een grote zorg is. We moeten ons nu eenmaal schikken in deze
“verborgen ramp”. Een ramp die heel omvattend en ongrijpbaar is. Gedachten en
emoties schieten alle kanten op. Buiten ben je een soort paria. Iedereen loopt met
een grote boog om je heen of doet een stap terug als je te dichtbij komt. Toch wil
ik wat persoonlijks vertellen dat ik in deze periode als een mooi momentje heb
ervaren.
Op één van de zonnige dagen maakte ik even een ommetje
toen ik opeens in het gras tussen mooie voorjaarsbloemetjes
een Vergeet-mij-nietje zag staan. “Nou” zou je denken, “nou
en”? Ik zal uitleggen waarom dit kleine bloemetje veel voor
mij betekent. Na 15 jaar mantelzorger te zijn geweest, was ik voor het eerst weer
op vakantie. Ik was in het mooie IJsland en zat alleen op een rotsblok. Mijn
reisgenoten liepen rond om foto’s te maken. Ik was in gedachten en dacht terug
aan Culemborg en de tijd die achter me lag. Ineens zie ik bij mijn schoen een
Vergeet-mij-nietje staan. Ik plukte het af om te drogen en om het bij thuiskomst bij
de foto van mijn, net overleden, moeder te leggen. Terug in de bus was mijn
reisgenote boos. In IJsland mag je namelijk niets uit de natuur meenemen, want
dan word je door de trollen gestraft. Ik lachte erom, maar ik ben inderdaad
gestraft. De trouwring die ik van mijn ouders om had, ben ik die dag kwijtgeraakt
en is ook nooit meer teruggevonden. Als ik nu buiten loop en een Vergeet-mijnietje zie, denk ik terug aan dat moment. Het moment dat ik daar zat met mijn
fijne herinneringen die ik zeker niet wil vergeten. Dus, toen ik tijdens mijn
wandeling in Culemborg dit bloempje zag staan, was ik weer even in IJsland en bij
mijn herinneringen en vergat het Corona-virus, de sociale onthouding en de
“verborgen ramp”. Ik heb dit hier opgeschreven omdat ik wil aangeven dat kleine
momentjes zo dierbaar kunnen zijn in een moeilijke periode. Kleine dingen
waardoor vervelende tijden even kunnen worden vergeten. Ik hoop dat voor velen
onder ons kleine dierbare momenten het dragelijk hebben gemaakt om deze
moeilijke tijd van sociale onthouding door te komen. Ook hoop ik dat we 5 mei
niet alleen 75 jaar bevrijding herdenken, maar dat we ook kunnen zeggen dat we
Corona gezamenlijk het hoofd hebben kunnen bieden. Een vijand die ons leven op
zijn kop heeft gezet.
HS
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

75 JAAR VRIJHEID

DOOR RICHTE LOMMERT

Onlangs zei een (veel) jongere vriend tegen mij ”Richte, je bent toch wel een
bijzonder man”. Nadat ik zijn kwalificatie had geconsumeerd als een goed glas
wijn, vroeg ik hem hoe hij tot dit oordeel was gekomen. “Jij bent de enige in mijn
wijde omgeving die de Tweede Wereldoorlog heel bewust heeft meegemaakt en er
veel over weet te vertellen”, waarop ik antwoordde dat dit toch niet zo’n verdienste was: ik was gewoon blijven leven…
Maar toen ik op een nacht de slaap niet kon vatten moest ik aan de woorden van
mijn jonge vriend terugdenken en ontdekte dat hij gelijk had; heel veel gebeurtenissen uit de oorlog staan 75-80 jaar later nog onuitwisbaar in mijn geheugen
gegrift.
Ik ben geboren in 1928; in 1936 verhuisden mijn ouders naar de Amsterdamse
Rivierenbuurt waar relatief veel joodse gezinnen woonden. Ik ging naar de Meerhuizenschool, waar juf Saar Mok mij alles leerde wat toen nodig was. In de klas
zaten ook zeven joodse kinderen, waarvan ik alle namen nog uit mijn mouw kan
schudden. Een paar ervan staan op een foto uit 1940 van het voetbalelftal VW
(Vlugheid Wint).
Van het begin van de oorlog, in mei 1940, heb ik weinig herinneringen. Die beginnen op een morgen in 1941 toen een huilende juf Mok ons vertelde dat zij niet
langer op onze school mocht blijven omdat zij Joods was. Een week later waren
ook de banken van de joodse klasgenoten leeg. Natuurlijk hadden wij geen idee
welk vreselijk lot hun te wachten stond. Later, veel later bedenk ik wel eens, hoe
snel zo’n gebeurtenis op de achtergrond raakt. We waren kinderen van 11, 12 jaar,
kregen een nieuwe meester en de lege banken werden weer door andere kinderen
bezet. Maar aan mijn zeven joodse klasgenootjes heb ik nog heel vaak gedacht, ik
ken nu al hun namen nog maar van de overige kinderen slechts één, waarmee ik
mijn levenslang contact heb gehouden.
Een gebeurtenis die ik ook nooit zal vergeten is de razzia in 1942. Op een zonnige
zondagmorgen reed een aantal grote wagens onze buurt binnen. Uit de laadbak
sprongen met geweren gewapende mannen van de Grüne Polizei. Een luidsprekerwagen riep dat alle joodse mensen zich, met hun bagage, op het pleintje
moesten verzamelen. De niet-joodse bewoners werd verboden om buiten te
komen.
Achter het raam op de tweede etage zag ik de joodse gezinnen zich verzamelen
met hun koffers en grote rugzakken. Ik zag de buren van tweehoog naast ons en
een ouder echtpaar zonder kinderen, naar het pleintje lopen.
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Een positieve start van de dag!
‘Het geeft mij rust dat ik dagelijks
word gebeld. Ik heb het gevoel: ik
ben er. Iemand bekommert zich
om mij.’
Arie Noordsij,
deelnemer Telefooncirkel

Telefooncirkel in Culemborg
Vindt u het pre�g als er elke dag iemand informeert hoe het met u
gaat? Even een momentje van contact kan heel pre�g zijn, vooral als u
alleen woont of moeilijk de deur uit kan.

Zo werkt het
Iedere dag wordt u gebeld door een deelnemer aan de Telefooncirkel.
Dat gebeurt steeds op een afgesproken �jds�p, door dezelfde persoon.
Daarna belt u de volgende van de lijst. Neemt uw belpartner niet op, of
maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan gee� u dit door aan de vrijwilliger die de Telefooncirkel begeleidt. Hij of zij neemt dan polshoogte en
schakelt indien nodig hulp in.

Ik wil ook elke dag contact
Leuk dat u interesse hee�! De telefooncirkel is gra�s, u betaalt alleen
uw eigen telefoonkosten. Pak nu de telefoon en meld u aan bij Karin
Burgers van ElkWelzijn: 06-20 71 80 53.

vervolg pag.11

Onze benedenburen: een vader, moeder en de
twee kinderen, Roza en Sally, stonden op
straat, keken naar boven en zwaaiden met een
triest gezicht naar ons. De bijeengebrachte
mensen werden op de laadbak gehesen.
Plotseling kwam uit de menigte een jonge
vrouw. Zij holde naar het plantsoentje recht
voor ons huis, een soldaat met geweer in
aanslag achter haar aan. De jonge vrouw tilde haar rok op, deed een grote roze
onderbroek omlaag, hurkte en deed kennelijk een plas. Toen haar blaas geleegd
was, ging zij weer staan, trok haar roze onderbroek weer omhoog en keek
vervolgens met een vernietigende blik naar de soldaat, die nog steeds met zijn
geweer in aanslag voor haar stond. Met zijn geweer gebaarde hij haar terug te
gaan naar een auto, waar zij zich weer bij haar lotgenoten voegde. Kort daarna
reden de auto’s weg en werd de straat weer vrijgegeven.
Het beeld van de hurkende vrouw met haar roze onderbroek in het plantsoentje
heeft zich voor altijd in mijn toen nog pre puberale (ik was 12 jaar) geest
genesteld. Vaak zie ik het, 78 jaar later, nog glashelder terug.
Voor zover mij bekend heeft geen van de mensen op het pleintje de oorlog
overleefd.
Dit is slechts één van de vele herinneringen die bovenkomen bij de viering van
75 jaar VRIJHEID.

ZONDAGMIDDAG

IN MUZIEKTENT IN DE PLANTAGE

Op zondag 10 mei wordt “MUZIEK OP DE
ZONDAG” geopend met een optreden van de
Thompson Bridge Bigband in het kader van 75
jaar vrijheid. Deze band ontleent haar naam aan
de brug over de Maas bij Grave. De brug is als
eerbetoon genoemd naar de Amerikaanse
Luitenant John Thompson. Op 17 september
1944 veroverde Thompson als pelotonscommandant van de 82e Amerikaanse Airborne Divisie de brug. Met deze
misschien wel meest geslaagde geallieerde actie van de hele Market Garden
operatie werd een belangrijke verbindingsschakel gelegd in de later zogenoemde
Liberation Route.
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





RTG

Senioren Collectief Culemborg

Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECL AME .NL

WWW.RTG-RECLAME.NL
ZAKELIJK DRUKWERK
ONAFHANKELIJK ADVIES
GRAFISCHE VORMGEVING
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020

EIGEN UITGAVES
RECLAMEMATERIALEN
RECLAMEDRUKWERK
WORDPRESS / JOOMLA!
WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

ONTMOETING 55+ERS

OP DE ZONDAGMIDDAG

Enige tijd geleden is, met coaching van ElkWelzijn, door enkele enthousiaste
vrijwilligers een zondagmiddag georganiseerd met als titel: Kennismaking 55+.
Dit sloeg dusdanig positief aan dat deze activiteit gecontinueerd gaat worden en
wel op één zondag in de maand onder de naam: Ontmoeting 55+. Het blijkt dat
veel mensen, vooral alleenstaanden/gaanden, de zondag als moeilijk ervaren.
Anderen willen graag nieuwe mensen ontmoeten.
Bezoekers van 55+ zijn van harte welkom voor een kopje thee of koffie. Er wordt
gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten, of deel te nemen aan een activiteit. De eerste zondagmiddag was gepland op zondag 5 april. Een vrijwilligersgroep zorgt voor een programma. Het meedoen aan een activiteit is geheel
vrijblijvend. Niets doen en een praatje maken kan ook gezellig zijn, maar meedoen
misschien nog wel gezelliger!!
De algemene afspraken zijn:
- Voor wie: 55 jaar en ouder
- Entree:
Gratis, maar consumpties zijn wel voor eigen rekening. Bij voorkeur ‘pinnen’ in plaats van betalen met contant geld.
- Tijd:
van 14.00-16.30 uur
- Plaats:
Bolderburen, Prijsseweg 1b
- Opgeven: In verband met de ruimte en voorbereiding dient u zich wel
van tevoren op te geven. Dit kan bij de Bolderburen en/of
bij Loes van Delft: tel. 06 83524878
- Data:
31 mei en 28 juni
- We denken aan activiteiten als:
- Ontmoeting op thema’s als wandelen/natuur, lekker kletsen, samen eropuit
trekken;
- Een knutseltafel waar men voorgetekende afbeeldingen kan inkleuren (o.a.
voor kaarten/ menu’s) of waar men een collage kan maken van mooie stukjes/ reepjes papier;
- Een spelletjestafel: rummikub, scrabble, yahtzee enzovoort.
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni

ta
ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
la
tie

APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg
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DAGTOCHT HOEKSE WAARD EN TIENGEMETEN

WOENSDAG 8 JULI 2020

Na onze gebruikelijke opstaproute vertrekken we richting Zuid-Beijerland, waar we
in de ‘Eendrachts-hoeve’ ontvangen worden met koffie/thee en gebak. Daarna zal
er een gids in de touringcar stappen, voor een mooie rondrit door de omgeving
van Zuid-Beijerland. Hij zal u van alles vertellen over de omgeving, de watersnood
en de periode tijdens de oorlog. Daarna gaan we aan tafel bij een ‘Eendrachtshoeve’, waarna we met de pont naar het eiland Tiengemeten gaan. Daar brengen
we een bezoek aan het Rien Poortvliet- en het Landbouw-museum en maken we
een rondrit per huifkar over het eiland. Teruggekomen gaan we weer aan tafel bij
de ‘Eendrachtshoeve’. Daar nuttigen we zowel een koffietafel met kroket, als een
driegangendiner. Afhankelijk van wat de beste tijdsindeling is voor deze dag
worden zowel de koffietafel als het driegangendiner ingedeeld tussen de middag
of aan het einde van de middag. We verwachten tussen 20.00 en 20.30u. uur terug
te zijn in Culemborg.
Aanmelden:
tot 17 juni, bij voorkeur per e-mail: bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102
VB Culemborg: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier op de
volgende pagina.
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk: naam, 06- nr. én opstapplaats vermelden!!
Kosten:
€ 72,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee met gebak, driegangendiner +
koffietafel met kroket, rondrit Hoekse Waard o.l.v. een gids, overtocht Tiengemeten, entree Rien Poortvliet- en Landbouwmuseum, rondrit per huifkar over
Tiengemeten en het vervoer per luxe touringcar.
Betaling:
graag ook vóór 17 juni op rekening: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v.
SSCC Culemborg.
Deze dagtocht wordt gesponsord door BLADT CHARITY
N.B. afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis gaat deze dagtocht wel of
niet door. U kunt uw betaling uitstellen tot medio juni. Bij afstel/uitstel wordt uw
geld teruggestort.
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

RIJBEWIJSKEURING 75+
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN OP:
Indien mogelijk vanwege de Corona-crises op de
Vrijdagen 08 +22 mei, 12+26 juni, 10+24 juli, 07+21 augustus, 11+25 september,
09 + 23 oktober, 06+20 november 2020.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren
versie. De op papier ingevulde geneeskundige verklaringen hebben een groot
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen,
alvorens een nieuw kan worden opgehaald. De regering is bezig om een regeling
te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets concreets
te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten media in de
gaten te houden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ en
leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.
Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij
uw eigen apotheek),
een flesje met uw eigen urine.
De bril die u draagt tijdens het autorijden.
Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts).
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

JAARPLANNING

OVERIGE DAGTOCHTEN 2020

WOENSDAG 08 JULI

Een rondleiding door de Hoekse Waard, een huifkartocht op het eiland
Tiengemeten, bezoek aan het Rien Poortvliet museum en het landbouwmuseum.

DINSDAG 28 JULI

Met de Koninklijke Spido B.V. een
vaartocht van een hele dag over de
Tweede Maasvlakte en naar
Futureland, het officiële
bezoekerscentrum.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

Bezoek aan Openluchtmuseum in
Arnhem
+ rondrit met uitleg over de Veluwe

WOENSDAG 21 OKTOBER

Naar het Brabantse land naar
Safaripark De Beekse Bergen in
Hilvarenbeek.

WOENSDAG 9 DECEMBER

naar CentrO in Oberhausen met, op
eigen gelegenheid, een bezoek aan
Kerstmarkt.

Noteer vast de data.
Uitgebreidere informatie leest u steeds in De kijker van de
betreffende maand.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

‘Stadsklooster Culemborg’ beoogt een onafhankelijk oecumenisch platform te
zijn van organisaties die iets doen op het terrein van spiritualiteit en zingeving in
de meest brede zin van het woord. Onze ankers liggen in de joods-christelijke
traditie maar we laten ons ook inspireren door waardevols uit andere tradities.
De Raad van Kerken is een belangrijke samenwerkingspartner, maar daarnaast
worden ook partnerschappen gesloten met lokale geloofsgemeenschappen en
kloosters, musea, spirituele boekwinkels, ouderenbonden, koren en muziekstichtingen. Het Stadsklooster betreft meestal de vijf binnenstad-kerken van
Culemborg als locatie voor activiteiten. Per activiteit wordt bekeken welke
ruimte het meeste geschikt is. Veel activiteiten zijn gericht op verbinding met het
diepste zelf, ervaring van het goddelijke -hoe men dat ook ziet of wenst te
beleven- en verbinding met de medemens en natuur. Wij laten ons hierbij o.a.
inspireren door het rijke monastieke verleden van Culemborg en omstreken.
Onze kernwaarden zijn verstilling, bezinning en verbinding. Telkens komt men
die weer tegen in de door Stadsklooster aangeboden activiteiten. Een website is
in de maak.
Stadse Stilte (Project ‘Alledagkerk’)
De gezamenlijke kerken van Culemborg bieden momenten van rust en stilte aan
de stad en stellen hun deuren open voor wie behoefte heeft om bij te komen en
de weg naar zichzelf terug te lopen.
- Zondags: Grote- of Barbarakerk elke zondagavond 19.00 uur vesper;
- Maandags: Synagoge (Ned. Geref. Kerk) 07.15 uur: lauden of ochtendgebed;
- Dinsdags: Oud-Katholieke Kerk elke marktdag om 12.00 uur Oecumenische
lunch-pauzemeditatie (20 min.);
- Dinsdagavonds: Consistorie Grote- of Barbarakerk Oecumenische Stiltemeditatie 19.45 uur;
- Woensdags: Isabelle STMR, Zijderupsvlinder 138: 9.45 uur Eucharistieviering;
- Donderdags: Christelijk-Gereformeerde Kerk (Prijsseweg 91): Oecumenische
Stilte-viering (elke 1e donderdag van de maand om 10.00 uur;
- Vrijdags: Rozekransgebed om 09.00 uur in dagkapel RK Kerk
- Zaterdags: Oud-Katholieke Kerk: Open Kerk 13.00 - 17.00 uur.
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Juni 2020

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

KABINET EN VNG MAKEN AFSPRAKEN OVER
FINANCIËLE ZEKERHEID ZORGAANBIEDERS
Nieuwsbericht 25-03-2020

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders
financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of
juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom
afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.
Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra
kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het
versoepelen van verantwoording. De maatregelen om het coronavirus COVID-19
maximaal te controleren leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere
zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van
de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de
uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met
zich mee.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister
Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van
jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning de gevraagde financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1
juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit
van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten
daar waar die nu het meest nodig zijn.
Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige zorg en
ondersteuning.

HERSENSPINSELS

DOOR LAURA VAN HORIK

Onzichtbaar, niet te zien maar daarom niet minder waar
Een donker gevoel, even geen doel, het hoofd een warrige boel
Liefdevolle betekenis, nu een gemis toch schrijft dit geschiedenis
De waarde, van vrienden en familie, iets dat ik nu toch extra zie
Warmte, de wereld hernieuwd, naar het vervolg hiervan benieuwd
Wereld, nu op z’n kop, maar leeft hopelijk weer op.
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

Na 15 jaar met hart en ziel voor het museum te hebben gewerkt, heeft Nicole
Spaans afscheid genomen als directeur van het Elisabeth Weeshuis Museum. Zij
werd bedankt voor haar inzet, ideeën, kennis en kundigheid. Ze laat een prachtige
erfenis achter voor haar opvolger, Leonieke Terlouw die per 1 april in dienst is
getreden. Het museum verwacht met haar opnieuw een enthousiaste en kundige
directeur te hebben gevonden.
Weescafé: Wil je ook nu van de lekkere taarten van het wees café blijven
genieten? Je kunt elke zaterdag bij ons terecht voor het afhalen van onze meest
populaire taarten en koeken. Op onze Facebookpagina lees je hoe het werkt en
vind je de actuele bestellijst. Voor mensen die niet zelf naar ons toe kunnen
komen, willen wij uiteraard met liefde thuisbezorgen.

GROTE RENOVATIE FRANSCHE SCHOOL
Tijdens het raadsbesluit van juni 2018 besloot de
gemeenteraad van Culemborg tot het renoveren,
verduurzamen en de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het Rijksmonument aan de
Havendijk.
In de zomer van 2019 werd een start gemaakt met
een eerste fase. In het voorjaar werd in de theaterzaal een nieuw grid voor de
lampen geïnstalleerd en in de zomer zijn de toilettengroep en de keuken
aangepakt. In maart 2020 werd al de keer- annex kade-muur Schoteldoekse Haven
gerenoveerd. Nu is het tijd voor fase 2: eind april 2020 is men gestart met de
verdere renovatie en onderhoudswerkzaamheden van het gehele gebouw waarin
het theater is gevestigd. Ook binnen het theater worden een aantal wijzigingen
uitgevoerd, zoals het verwijderen van één van de twee trappen, zodat de beneden
foyer ruimer wordt. Tevens wordt de entree verbreed en de luifel verwijderd. Het
gehele project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf C. van Dillen en Zn in
opdracht van de gemeente.
N.B. i.v.m. Corona zijn er tot september geen voorstellingen.
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7

PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

UIT HET LEVEN GEGREPEN
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Als je lang binnen zit, doe je soms de raarste dingen. Doordat je weinig meemaakt, heb je ook niet veel te vertellen. Ik kan wel zeggen, dat je dan tijd hebt om
dagelijks naar het nieuws en praatprogramma’s op de TV te kijken. Vele
hotemetoten passeren dan het beeldscherm. Wat me toen is opgevallen wil ik
graag met jullie delen. Mijn aandacht werd namelijk ineens getrokken door het feit
dat alle belangrijke mannen, sinds mijn heugenis, wereldwijd al jarenlang dezelfde
outfit dragen. Het liefst een blauw colbertje en daaronder een overhemd met een
stropdas. Ik kreeg het er benauwd van toen ik die overhemd-boordjes strak om
hun hals zag en vastgesnoerd met een stropdas. Ineens verbaasde me dat! Waar
komt dit toch vandaan: deze standaard mannendracht met een stropdas. Toch
niets anders te doen, ben ik op zoek gegaan naar dit fenomeen. Ik denk dat jullie
dit ook wel willen weten. Zo niet, dan moet je dit maar niet verder lezen en wens
ik je nog een goede dag toe. Wil jij het ook weten lees dan verder, want mijn
studie leerde mij het volgende: voor de geschiedenis van de stropdas gaan we zo’n
2000 jaar terug in de tijd. De Chinese en Romeinse legers droegen een das als
statussymbool. De belangrijkste man had de grootste strik. Behalve statussymbool
was de das ook erg praktisch: lekker warm en handig om snot, zweet en bloed mee
af te vegen. In de zeventiende eeuw, tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648),
vochten de Kroatische ruiters voor de Franse Koning. Na de oorlog werden deze
‘krijgers’ aan Koning Lodewijk 14e als helden voorgesteld. Ze droegen felgekleurde
zijden doeken om hun nek als amulet, geluksbrenger. Koning Lodewijk was zeer
modebewust en was enthousiast over deze stijl. Op dat moment was de “cravat”
(afgeleid van Kroaat) geboren en werd al snel als populair kledingstuk onder de
aristocraten door heel Europa gedragen.
Verwonderlijk, vind ik, dat nu 400 jaar later nog steeds ‘de das’ wordt gedragen.
Volgens de arsenalen zou op het werk een stropdas nog steeds een symbool van
status zijn. Een man die een stropdas om heeft, heeft namelijk een hele andere
uitstraling dan een man zonder stropdas. Wanneer je een passende stropdas
draagt, kom je netter, betrouwbaarder, deskundiger en geloofwaardiger over.
Daarnaast zouden vrouwen mannen met een stropdas sexyer vinden??!!
Ik ben weer wat wijzer geworden, maar ben nog steeds verbaasd dat de mannen
in 2020 nog steeds met het donkere pak, wit overhemd en stropdas wereldwijd
hiermede hun status en betrouwbaarheid willen uitstralen. Of zouden ze het zelf
niet weten waarom ze deze outfit dragen en hoort het er gewoon bij?
HS
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

DE KIJKER OOK DIGITAAL
De laatste tijd krijgen wij steeds meer berichten aangeboden, die net niet meer
meekunnen met de eerstvolgende De Kijker. De kopij moet namelijk 3,5 week van
tevoren worden aangeleverd voor de editie van de maand daaropvolgend. Als
deze berichten voor senioren van Culemborg wel degelijk van belang zijn om te
weten, dan worden ze op de homepage van onze website geplaatst. Het is dus aan
te raden om regelmatig op onze site te kijken. Voor de goede orde vermelden wij
dat De Kijker ook digitaal kan worden gelezen. De exemplaren worden in hun
geheel in het archief op onze website geplaatst.
Hierbij nog even ons webadres: www.seniorencollectiefculemborg.nl
OUDEREN EN JONGEREN SAMEN IN GESPREK
Veel mensen zijn momenteel actief om op allerlei
manieren elkaar een hart onder de riem te steken.
Stichting Present West Betuwe is een mooi project
gestart om mensen met elkaar te verbinden. Iets
waar velen van ons in deze tijd meer dan ooit behoefte aan hebben. Het unieke
van dit project is dat het ouderen en jongeren met elkaar in contact wil brengen.
Twee keer per week gaan zij op een nader te bepalen vast tijdstip met elkaar
(beeld)bellen en in gesprek over thema’s die jong en oud aangaan. Het project
gaat zes tot acht weken duren en dat is lang genoeg om een meer dan
oppervlakkig contact op te bouwen. De hoop is natuurlijk dat daarna iedereen
weer vrij en veilig naar buiten kan. Voor belangstellenden wordt het project dan
desgewenst afgesloten met een live ontmoeting tussen alle deelnemers.
Wie weet zijn er onder de lezers van ‘De Kijker’ mensen die momenteel tegen hun
wens aan huis gebonden zijn. Of die mensen kennen die blij zouden zijn met wat
meer contact via telefoon en/of beeldscherm en het leuk en verrijkend vinden om
in deze tijd juist ook met jonge mensen van gedachten te wisselen. En voor wie
denkt “hoe moet dat?” is technische ondersteuning in de aanbieding.
Er is vooralsnog in dit project plaats voor 30 ouderen. Bent u iemand die mee zou
willen doen, of kent u iemand van wie u denkt dat hij of zij dit zou waarderen en
die u hierop attent kunt maken?
Voor meer informatie en aanmelding: neem telefonisch of per e-mail contact op
met Josette Jansen, coördinator van het project. josette@presentwestbetuwe
06-15180090 / 06-22082958
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Een positieve start van de dag!
‘Het geeft mij rust dat ik dagelijks
word gebeld. Ik heb het gevoel: ik
ben er. Iemand bekommert zich
om mij.’
Arie Noordsij,
deelnemer Telefooncirkel

Telefooncirkel in Culemborg
Vindt u het pre�g als er elke dag iemand informeert hoe het met u
gaat? Even een momentje van contact kan heel pre�g zijn, vooral als u
alleen woont of moeilijk de deur uit kan.

Zo werkt het
Iedere dag wordt u gebeld door een deelnemer aan de Telefooncirkel.
Dat gebeurt steeds op een afgesproken �jds�p, door dezelfde persoon.
Daarna belt u de volgende van de lijst. Neemt uw belpartner niet op, of
maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan gee� u dit door aan de vrijwilliger die de Telefooncirkel begeleidt. Hij of zij neemt dan polshoogte en
schakelt indien nodig hulp in.

Ik wil ook elke dag contact
Leuk dat u interesse hee�! De telefooncirkel is gra�s, u betaalt alleen
uw eigen telefoonkosten. Pak nu de telefoon en meld u aan bij Karin
Burgers van ElkWelzijn: 06-20 71 80 53.

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

DOOR DANIEL BLONDEEL

Het zal zo’n jaar geleden zijn. Ik reed op een zondagochtend ergens in Utrecht, op
weg naar het UMC ziekenhuis, waarnaar mijn vrouw Alice sinds een week vanuit
het Tielse ziekenhuis was overgeplaatst. Ik had die ochtend de kerk na de dienst
onmiddellijk verlaten en het koffie-uurtje overgeslagen. Het was mijn eerste
bezoek aan UMC Utrecht en ik wilde graag op tijd komen.
Onze pastoor Frank had die ochtend over de Barmhartige Samaritaan verteld. Dit
oude verhaal had mij opnieuw getroffen. Door de eenvoud die eruit spreekt, de
simpele (naasten)liefde die er ‘in cursief en in hoofdletters’ uit springt. Ik was
tijdens het rijden zo verdiept geweest in mijn gedachten en in de gewetensvraag
of ik de moed zou kunnen opbrengen van die Samaritaan, dat ik niet in de gaten
kreeg dat ik totaal verkeerd gereden was. Een wirwar van wegen en bochten vóór
mij, het navigatiesysteem was nieuw voor mij, ik wist geen juiste adressering.
Beduusd en verward stapte ik uit de auto. Toen hoorde ik een vriendelijke
mannenstem vragen: “Kunnen wij u helpen? Bent u de weg kwijt?”
Op een bank zat een jong stel, in één oogopslag zag ik wel dertig gelijksoortige
stenen banken in het rond. Ik bevond mij ergens op een plein, met in de nabije
verte een enorm gebouw, achter groen geboomte verscholen. Ik vertelde dat ik
onderweg was naar het UMC waar mijn vrouw ziek lag. De twee jongelui keken
elkaar glimlachend aan waarop de man mij zorgvuldig uitlegde hoe ik moest rijden.
“U bent in de buurt,” verklaarde de jongeman, “U heeft zich alleen twee bochten
vergist.” Nadat ik het stel netjes had bedankt stapte ik weer in de auto. Ik wilde
wegrijden toen het rechterportier werd geopend en de jongeman mij aanbood
met mij mee te rijden tot op het parkeerterrein van het UMC. Binnen een paar
minuten stond mijn auto op een lege parkeerplek vlak bij de ingang van het
ziekenhuis. Daar stapte mijn vriendelijke gids uit met de geruststellende woorden
dat het voor hem maar vijf tot acht minuten lopen was naar waar zijn vrouw op
hem wachtte. “Ja ziet u”, verklaarde hij met een liefdevolle glimlach, “hierboven
ligt op de tweede etage ons zoontje Joris. Hij is drie jaar oud en heeft een vorm van
gewrichtskanker. Vanmiddag horen we of er iets aan te doen is. Maar u vertelde
onderweg hiernaartoe over de preek die u vanochtend hebt gehoord. Die ging over
de Barmhartige Samaritaan. Wie weet is die goede man in de tussentijd wel naast
mijn vrouw komen zitten en is haar goed nieuws aan het vertellen. Ik wens u van
harte beterschap met uw vrouw!”
Dit stuk schrijvende schiet mijn gemoed opnieuw vol zoals die dag voor het UMC.
Ik besef dat ik maar weinig van de inhoud en van de diepere betekenis van de
Heilige Schrift weet. Maar wat ik nu zeker denk te weten is dat de Barmhartige
Samaritaan echt bestaat en hij in de buurt wil zijn als ik hulp nodig heb.
DE KIJKER JUNI 2020
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





RTG

Senioren Collectief Culemborg

Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECL AME .NL

WWW.RTG-RECLAME.NL
ZAKELIJK DRUKWERK
ONAFHANKELIJK ADVIES
GRAFISCHE VORMGEVING
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020

EIGEN UITGAVES
RECLAMEMATERIALEN
RECLAMEDRUKWERK
WORDPRESS / JOOMLA!
WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

VERNIEUWDE WEBSITE ELKWELZIJN (elkwelzijn.nl)

Onder het eerste kopje “Meedoen en ontmoeten” staan zinnige zaken voor
senioren. Hieronder een greep eruit overgenomen.
“Hoe weet ik dat mijn man aan Alzheimer lijdt?”
“Wie helpt mij met het huishouden als ik na mijn operatie weer thuiskom?”
“Heb ik nog wel recht op huursubsidie nu ik alleen ben achtergebleven?”
Voor wie is ouderenondersteuning?
Ouderenondersteuning is voor ouderen die nog zelfstandig wonen (alleen of met
hun partner), maar ook voor de naaste omgeving van ouderen. De ouderenondersteuner kan desgewenst ook optreden als vertrouwenspersoon.
Wanneer schakel je ouderenondersteuning in?
Je kunt bij de ouderenondersteuner terecht met vragen en/of problemen die
samenhangen met het ouder worden. Denk daarbij aan:
- je woonsituatie
- mobiliteit/ vervoer
- eenzaamheid
- financiële ondersteuning
- eten koken
- vergeetachtigheid
- het huishouden
- de zorg voor je partner
Waarmee helpt ouderenondersteuning?
Ouderenondersteuning kan veel voor je betekenen. Denk bijvoorbeeld aan:
- advies geven over voorzieningen, zoals regiotaxi of de dagopvang
- je wijzen op activiteiten in de buurt
- meedenken over keuzes die je moet maken
- contact leggen met instanties die je nodig hebt
- jouw belangen behartigen bij deze instanties
DE KIJKER JUNI 2020
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

“ NU DOOR CORONA AL MIJN VRIJWILLIGERSWERK STIL LIGT VOEL IK ME
ZELF OOK EEN BEETJE EENZAAM.”
Desiré Hak is geboren en getogen in
Culemborg. Ze is een bezige bij en wil
graag veel uit het leven halen. Daarom
doet ze vrijwilligerswerk. Maar door
de coronatijd is dat stil komen te
liggen. Om toch niet eenzaam te
worden, gaat ze verse soep brengen
aan andere eenzame mensen. “Want
met een kop heerlijke verse soep, geef
je ook aandacht.”
Bezige bij
Desiree houdt van lezen, breien en koken. Via de cursus ‘Stap in vrijwilligerswerk’
van Jobhulp is zij vrijwilligerswerk gaan doen. Op woensdag maakt ze soep bij
“Culemborg Herstelt”. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Ze heeft daar geleerd om lekkere
soepen te maken en dat heeft haar veel zelfvertrouwen gegeven. Op vrijdag
verzorgt ze de koffie en thee in Buurtcentrum Bolderburen. Daarnaast denkt ze
met ElkWelzijn mee over het organiseren van projecten om eenzaamheid te
voorkomen. Maar nu door corona al haar vrijwilligerswerk stil ligt voelt zij zichzelf
ook een beetje eenzaam.”
Soepje van Desiré
“Ik mis mijn vrijwilligerswerk en de sociale contacten. Op Facebook las ik over het
initiatief ‘ons soepje’ uit Tilburg. Dat bracht me op het idee ‘Soepje van Desiré’. Ik
maak een heerlijke verse soep van biologische groenten en breng dat naar
eenzame mensen. ElkWelzijn helpt me om dit te organiseren en Stichting Elisabeth
Weeshuis en het Initiatievenloket van gemeente Culemborg ondersteunen me
financieel.”
Aandacht
“Ik heb inmiddels al vele weken de soep rondgebracht. En ik breng niet alleen soep
maar geef hiermee ook aandacht aan eenzame mensen! Ik maak de soep samen
met vrijwilliger Wilco in de keuken van Buurtcentrum Bolderburen, op gepaste
afstand van elkaar met beschermende kleding aan. Ik vind het erg leuk om te doen
en wil graag elke week een andere soep koken.”
Voor meer informatie, aanmelden en sponsoring kun je contact opnemen met
Sandra Rigter, ElkWelzijn: srigter@elkwelzijn.nl / 06-83 52 51 08.
DE KIJKER JUNI 2020
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
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APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg
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KUNST BIEDT TROOST, DAT KUNNEN WE WEL GEBRUIKEN IN DEZE TIJD
uit: avrotros Kunstnieuwsbrief van mei 2020

Maar wat is nou het beste kunstwerk om mee in
quarantaine te zitten? We vragen het elke week
aan een andere expert van Tussen Kunst & Kitsch.
Juwelenhistoricus Martijn Akkerman trapt af met
een eeuwenoud liefdesjuweel.
Martijn Akkerman: “wat we nu nodig hebben is liefde”.
De kracht van Cupido. Meer dan 400 jaar geleden
gaf een bruidegom dit kostbare juweel aan zijn
bruid. Stralend van geluk zal zij het op haar borst
gedragen hebben als symbool van liefde en
eeuwige trouw. Geen van beiden zal toen hebben
kunnen bedenken dat het vier eeuwen later door
duizenden bezoekers van de Hermitage
Amsterdam bewonderd zou worden. Het sieraad is
namelijk onderdeel van de tentoonstelling
‘Juwelen!, schitteren aan het Russische hof’. Oorspronkelijk zou de tentoonstelling
tot 3 mei te zien zijn, maar vanwege de corona-maatregelen is het museum
tijdelijk gesloten. Gelukkig wordt de tentoonstelling verlengd tot 1 september,
mits de musea weer open mogen. Juwelenhistoricus Martijn Akkerman was
gastconservator van deze indrukwekkende tentoonstelling en koos dus niet
toevallig voor deze cupido-hanger als favoriet werk om mee in quarantaine te
zitten. “Wat we nu nodig hebben is liefde”, vertelt hij. “En daar staat deze hanger
symbool voor”. Die liefde ziet hij gelukkig volop om zich heen. Sinds de coronacrisis lijkt men meer aandacht voor elkaar te hebben en dat doet hem deugd.
Ondanks dat hij zelf ziek is geweest (hij liep het virus op tijdens de kunst- en
antiekbeurs TEFAF in Maastricht), ziet hij deze vreemde periode ook als iets
positiefs. “Ik denk dat we er veel van kunnen leren”.
Zeldzaam
Het juweel is ook nog eens ontzettend zeldzaam. “Naar mijn weten bestaan er nog
maar drie van zulke amor-hangers”, zegt Akkerman. “Het is bijzonder dat dit
bewaard is gebleven”. De zeldzaamheid, de symboliek en de oudheid van dit
liefdescadeau biedt hem op dit moment steun. “Omdat het zo oud is, zal het al
heel veel mensen troost en schoonheid hebben geboden”. Laten we hopen dat het
nog heel veel langer bewaard zal blijven. En laten we hopen dat ook de liefde voor
elkaar bewaard blijft. Ook na de quarantainetijd!
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21

Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

HET GEBRUIKTE THEEZAKJE

in mei 2020 gelezen op internet

Denk je redelijk groene vingers te hebben en
spendeer je graag wat uurtjes in je tuin? Dan is
dit dé tip voor jou. Vaak gooien we namelijk ons
theezakje na het zetten van een kop thee direct
weg. Dit is hartstikke zonde, want om
verschillende redenen kan dit theezakje jouw
tuin omtoveren in een ware droomtuin.
Het opkweken van verschillende zaden kan een behoorlijke uitdaging zijn. De
reden hiervoor is omdat de meeste zaden heel vaak niet ontkiemen, ondanks alle
liefde en zorg die je erin stopt. Gelukkig hebben we een simpele manier gevonden
om jouw tuin om te toveren in een plantenparadijs. Het enige dat je namelijk in de
aarde hoeft te stoppen is een gebruikt theezakje.
Extra voedingsstoffen
Door een theezakje toe te voegen aan de aarde in je tuin, krijgt de aarde extra
voedingsstoffen. Theeblaadjes bevatten tannine en voedingsstoffen die natuurlijke
meststoffen zijn voor de grond. Het zakje zelf is gemaakt van vezels van de
stengels van de abaca plant. Dit is een bananensoort die een vezel oplevert en
waar theezakjes van worden gemaakt. De thee zal makkelijker oplossen in de
aarde, wat een gezondere groeiomgeving voor je bloemen en planten creëert.
Ongedierte
De theezakjes houden ongedierte op afstand. Gebruikte theezakjes en ook
koffiedik helpen ongedierte uit de buurt van je bloemen en planten te houden. De
geur verjaagt het ongedierte dat graag een hapje van jouw dierbare planten eet.
Versnelt de ontbinding
Gebruik je een theezakje in de grond of in de composthoop? De zuren in de thee
kunnen het ontbindingsproces van de compost versnellen. Dit betekent dat je de
compost voor je tuin veel eerder kunt gebruiken. Jij blij en je tuin blij!
Water vasthouden
Begraaf het gebruikte theezakje vlak bij de wortels van je bloemen of planten in de
aarde. Hiermee help je je bloemen en planten om meer water vast te houden in de
grond en blijven ze een stuk gezonder.
Onkruid
Iets wat je natuurlijk niet in je tuin wil hebben: onkruid. Gelukkig zijn theezakjes
hiervoor de oplossing aangezien ze al het onkruid in je tuin op afstand houden.
Door een theezakje in de grond te stoppen, maak je het voor het onkruid een stuk
moeilijker om naast je gezonde planten in de tuin te groeien.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

vervolg pag. 23

Zaden ontkiemen
Het groeiproces van kleine zaadjes kun je een stuk makkelijker maken door een
theezakje te gebruiken. Het enige dat je nodig hebt is gebruikte theezakjes,
zaden, een plastic plantenbak en water. Ontkiem je zaadjes in de plantenbak
zoals je dit normaal doet, maar voeg de theezakjes toe aan de aarde en het
ontkiemingsproces zal een stuk sneller gaan. Vervolgens kun je de plantjes
gemakkelijk overpotten in een grote plantenbak of in de tuin.
Katten
Heb je vaak buurtkatten in de tuin? Ook theezakjes of wat koffiedik helpen om
katten uit je tuin te houden. De geur stoot de katten in de omgeving van je tuin
af. Strooi wat koffiedik of thee over de aarde van je tuin en voorkom dat de
katten plassen in je dierbare tuin. N.B.: dit werkt ook goed bij de planten in huis.
Wormen eten theeblaadjes
Heel fijn klinkt het niet, wormen in je tuin. Toch zijn deze glibberige beestjes
erg goed om in je tuin te hebben. Wormen kunnen theeblaadjes makkelijk
consumeren. Wanneer ze verteerd zijn en terugkomen in de grond produceren
ze nóg meer voedingsstoffen voor een zeer vruchtbare tuin.

VERMOEIDE OGEN

Een gebruikt theezakje is niet alleen een
wondermiddel voor je tuin en voor je
planten(bak). Maar ook nog eens een
wondermiddel voor vermoeide ogen…
We hebben het allemaal druk en onze dagen
zitten volgepland. Dan komt het nog wel eens
voor dat je onrustig slaapt door álle dingen die
je de volgende dag nog moet doen. Na een
nacht slecht slapen word je wakker met dikke ogen en enorme wallen. Een
rotgevoel, die opgezwollen oogleden en het ziet er niet heel charmant
uit. Crèmes zijn hartstikke duur en werken vaak helemaal niet.
De oplossing is zo simpel en ligt waarschijnlijk op dit moment in je prullenbak:
gebruikte theezakjes! Als je ‘s ochtends thee hebt gedronken, gooi de zakjes dan
niet weg maar leg ze opzij tot ze afgekoeld zijn. Ga even lekker op de bank liggen
en leg op elk oog één theezakje. Blijf een kwartiertje zo liggen en ontspan lekker
met je ogen dicht. Als je de zakjes van je ogen afhaalt zul je zien dat je donkere
kringen als sneeuw voor de zon verdwenen zijn! Deel deze tip met je vrienden,
ze zullen je dankbaar zijn!
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN
HANDIGE EIGENSCHAPPEN VAN KARNEMELK
MAX: Publicatiedatum: 7 juli 2019

Karnemelk is niet alleen een lekker en gezond drankje, het heeft ook allerlei
goede eigenschappen om verschillende voedingsmiddelen lekkerder te maken.
Vooral voor baksels doet karnemelk goede zaken, maar ook de vleesliefhebber
kan er z’n voordeel mee doen.
Botermelk
Karnemelk is van oudsher een bijproduct, dat overblijft na het ‘karnen’ van melk.
Tijdens het karnen komt het vet in de melk vrij en worden er boterklonten
gevormd. Na het verwijderen van die klonten blijft de zure vloeistof, oftewel de
karnemelk over. Tegenwoordig worden er melkzuurbacteriën toegevoegd aan
magere melk, waardoor melksuiker wordt omgezet in melkzuur en de zure
karnemelk ontstaat.
Karnemelk toepassen in de keuken
Naast een verfrissend drankje kan karnemelk ook uitstekend dienen om
gerechten mee te bereiden. Het heeft daarbij verschillende effecten. In
combinatie met baking soda: extra luchtige baksels. Door baking soda toe te
voegen aan karnemelk komt er een reactie op gang waarbij C02 vrijkomt. Door
de bubbels die hierbij ontstaan worden gerechten extra luchtig.
Extra romig maken en mals houden van baksels
Karnemelk heeft de ideale structuur om gerechten een extra zachte en romige
smaak te geven. Ideaal voor bijvoorbeeld het bakken van een cake. Gluten
breken deels af door het zuur in karnemelk. Door een scheutje karnemelk aan
uw beslag toe te voegen, blijven baksels extra vochtig en zacht.
Kleur behouden
Baksels waarbij u bessen gebruikt zijn gebaat bij een scheutje karnemelk. Het
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld blauwe bessen hun kleur behouden in cakes.
Mals maken van vlees
En tenslotte kan karnemelk dus ook gebruikt worden bij het bereiden van vlees.
Door het calcium en de bacteriën in het drankje worden in het vlees enzymen
aan het werk gezet die ervoor zorgen dat spiervezels afbreken. Het vlees wordt
daardoor malser, aangezien de cellen dan meer vocht opnemen. Door er
bijvoorbeeld kip mee te marineren, wordt dit gevogelte extra mals.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

‘VIER HET LEVEN’ BESTAAT 15 JAAR
Stichting Vier het Leven organiseert culturele
activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op
stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een
gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en samen met
andere gasten gaan zij gezellig naar de bioscoop, een concert, een
theatervoorstelling of naar een museum. De deelnemers genieten van een
drankje tussendoor en elkaars gezelschap en worden na afloop weer veilig
thuisgebracht. Vier het leven inspireert en brengt mensen samen. Omdat het
streven is de activiteiten zo betaalbaar mogelijk te houden, betalen de
deelnemers slechts een deel van de werkelijke kosten. Voor o.a. de organisatieen coördinatie-kosten is men afhankelijk van donaties.
15 jaar geleden is Stichting Vier het Leven opgericht.
De eerste twee jaar was Vier het Leven nog een klein lokaal project maar men
merkte al snel aan alle reacties van gasten, vrijwilligers, zorginstellingen en
theaters dat er heel veel behoefte was aan deze activiteiten. Inmiddels is Vier
het Leven uitgegroeid tot een landelijk netwerk met 2000 vrijwilligers en
honderden samenwerkingspartners. De afgelopen jaren zijn meer dan 200.000
ouderen blij gemaakt met prachtige concerten, interessante musea,
ontroerende, grappige en inspirerende films en voorstellingen.
Dit was niet gelukt zonder sponsoring van alle samenwerkingspartners en
financiële steun van landelijke en lokale fondsen, gemeenten, bedrijven,
serviceclubs, donaties en nalatenschappen. De dank gaat ook nadrukkelijk uit
naar de ouderen die zij als gast mogen vergezellen.
Nieuwe kansen voor de toekomst
Het is een bizar moment om terug te blikken op 15 jaar Vier het Leven omdat ze
er juist nú niet op uit kunnen gaan. Een bizarre tijd voor de deelnemende
ouderen maar ook voor alle culturele partners waar men al die jaren mee
samenwerkt. Een spannende tijd, maar ook een tijd voor nieuwe kansen en
mogelijkheden. Zo zijn er landelijk 87 belteams opgericht, digitale voorstellingen
gedeeld en afgelopen Koningsdag vierden ze, dankzij de Vriendenloterij samen
met Ali B en zijn vrienden, toch een feestje voor ouderen op locatie.
Voor meer informatie: www.4hetleven.nl
Noot redactie:
Vanuit ongeveer een tiental regio’s worden genoemde activiteiten aangeboden.
Voor ons (Culemborg en omgeving) is de dichtstbijzijnde plaats: Utrecht West.
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Juli 2020

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

SUBSIDIEREGELING OM ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING IN DE LANGDURIGE ZORG TE VERSNELLEN
Nieuwsbericht 14-05-2020

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en
meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht
wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen. De
looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022.
Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die
voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of
haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een wijkverpleegkundige
die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig
voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn
verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede elektronische gegevensuitwisseling is dit verleden tijd. De subsidieregeling InZicht is er om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren.

Meer kwaliteit van zorg

Elektronische uitwisseling van gegevens draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.
Zorgprofessionals kunnen gegevens beter en sneller overdragen en hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers
kunnen door meer inzicht in de zorginformatie via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meer regie nemen over hun zorg.
VWS werkt bij het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling nauw samen
met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl
en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen
bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

Verlenging regeling

Afgelopen 1,5 jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens. Daarnaast is ook
kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling in 2019. Een belangrijk
leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook
voor het behalen van resultaten. Om die reden is de looptijd van de regeling met 1
jaar verlengd tot eind 2022.
Voor meer info: zie website van DIS-1 en/of Overheid.nl. (complete tekst van de
Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige
Zorg)
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Oh, oh, wat hebben we toch veel tijd gehad om op te ruimen, na te denken en aan
zelfreflectie te doen. Tenminste ik wel. Mark Rutte bereidt ons alvast voor dat het
na de Corona pandemie nooit meer hetzelfde zal zijn. Nou, daar kan ik me wel iets
bij voorstellen. De samenleving brengt sowieso veranderingen met zich mee.
Want wat is er de laatste 50 jaren niet veranderd? Doordat de “buitenwereld” ons
even heeft binnengezet, kregen we tijd om aan de hand van verhalen, TV-beelden
en oude foto’s in onze achteruitkijkspiegel te kijken. Ik ken zelfs mensen die hun
memoires aan het schrijven zijn gegaan. Zelf had ik een flashback toen werd aangekondigd dat de scholen wel weer opengingen maar dat de ouders de kinderen
niet tot in de klas mochten begeleiden. Door dit bericht ging ik weer helemaal terug naar mijn eigen schooltijd. Ik werd nooit weggebracht. Wij gingen alleen van
huis uit lopend naar school. Mijn vriendinnetjes haalden mij ’s morgens op. Die
moesten overigens altijd wel op mij wachten, want ik moest eerst mijn boterham
opeten. Dit was een ramp! Het werd beter toen Brinta op de markt kwam. Ik
hoefde alleen maar de pap door te slikken en hoefde niet meer te kauwen. Deze
pap heb ik overigens tot in mijn zestiger jaren ’s morgens als ontbijt gebruikt. Met
zijn drieën gingen we dan, al touwtje springend, naar school. Of, als we geen
springtouw bij ons hadden, bokje springend oftewel haas-je-over. In de knikkertijd
zelfs knikkerend. Wat jammer dat de kinderen, door het drukke verkeer, dit nu
niet meer kunnen en dat ze door hun ouders zelfs tot in de klas moeten worden
begeleid. Met een paar kinderen van de basisschool had ik later een gesprek over
het gebruik van de laptop en het online leskrijgen. Ik vertelde hun dat ik nog met
pen en inkt heb leren schrijven en dat we een inktpotje op ons tafeltje hadden. Ik
was links en ging altijd met mijn hand voor de geschreven letters, waardoor ik voor
het schrijven een slecht cijfer kreeg door de vlekkenreeks op het papier. Ik ben
overigens bang dat, over een paar jaar, kinderen op school geen schrijven meer
zullen leren en dat alles via de touchscreen zal gaan en via de digitale snelweg.
Hoezo, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Als wij in onze achteruitkijkspiegel kijken,
zien wij dat we door de jaren heen hebben moeten meebuigen met de veranderingen. Ook nu zullen we weer flexibel moeten zijn en ons aanpassen aan een veranderende samenleving. Gelukkig heeft deze periode van quarantaine ons wel geleerd dat de techniek de intermenselijke contacten nooit zal kunnen vervangen.
Want wat hebben wij de sociale contacten gemist. We weten nog niet waar het allemaal naar toe gaat, maar één ding weet ik wel zeker: we hebben als mens de
persoonlijke contacten heel hard nodig!
HS
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

ONUITWISBARE HERINNERINGEN

DOOR RICHTE LOMMERT

Naarmate een mens ouder wordt krijgt hij/zij meer verleden. Hoe ouder, hoe meer verleden, des te minder toekomst. Het verleden wordt dan dikwijls op de verjaardagen
met anderen gedeeld op de bekende jaarlijkse gebeurtenissen: in een grote kring rond de tafel waarop de Gilde glazen vol met sigaretten (met en zonder filter). Met het klimmen van de jaren vallen steeds meer familie en vrienden
weg, de verjaardagen worden niet meer gevierd en de
leegte wordt steeds groter.
Het nadeel van (heel) oud worden is dat veel, soms alle vrienden om je heen overlijden en slechts herinneringen blijven. Ik heb het geluk dat ik heel oud ben geworden maar ook voor mij geldt het nadeel dat ik vrijwel alleen ben overgebleven en
mijn herinneringen met niemand meer kan delen. Waarschijnlijk daarom lig ik dikwijls, wanneer Klaas Vaak op zich laat wachten, in mijn dikke herinneringsboek te
bladeren. Daarin valt heel veel te zien. Maar in mijn geest staat nog één gebeurtenis onuitwisbaar in mijn geheugen gebeiteld. Het is 1937, in Nederland heerst een
economische crisis met vele honderdduizenden werklozen. Mijn vader was één
van hen. Soms liep ik aan de hand van mijn vader naar een galerij op het Amsterdamse Frederiksplein (de plek waar nu het gebouw van de Nederlandse Bank
staat). Wij sloten aan in een lange rij van armoedig geklede mannen. Wanneer wij
aan de beurt waren moest mijn vader “stempelen”. Na het zetten van een stempel
kreeg hij een zakje waarin zijn “steun” zat. Uiteraard was dat niet veel, zodat het
woord armoe wel op z’n plaats was.
In de Ferdinand Bolstraat werd een nieuwe HEMA geopend en elke bezoeker zou
een gratis appeltaartje ontvangen. Dus ging ik, nu aan de hand van mijn moeder,
naar de HEMA. Uiteraard stond daar een lange rij liefhebbers.
Toen mijn moeder en ik door de Hema liepen, kwamen wij langs een uitstalling
met kleurige sponzendoosjes.
Nu eerst even een korte toelichting: ik heb leren rekenen op een leitje waarop ik
met een griffel sommen/tafels leerde. Als het leitje vol was, werd het schoongemaakt met een sponsje en afgedroogd met een zeempje. Sponsje en zeempje werden opgeborgen in een kleurig rond doosje met twee dekseltjes. Veel “rijke” kinderen in mijn klas hadden zo’n sponzendoosje, de “arme”, waaronder ik, hadden
een Buisman blikje.
Toen ik als een jongetje van 8 jaar in de nieuwe HEMA langs de uitgestalde sponzendozen, prijs 10 cent, liep, liet ik mijn moeder stoppen en vroeg: “Mam mag ik
ook zo’n mooie sponzendoos?”
DE KIJKER JULI 2020
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

vervolg pag. 09

Mijn moeder aarzelde en ik drong aan: “Toe mam, bijna iedereen heeft zo’n
mooie”. Ik voel nog haar knijpen in mijn hand, zij schudde haar hoofd en zei met
een verstikte stem terwijl ik een traan op haar wang zag: “Ik heb geen dubbeltje”
en ze trok mij mee in de richting van de gratis appeltaartjes.
Op dat moment heb ik als jongetje van amper acht jaar gezworen, dat dit mij later
met mijn kinderen nooit zou overkomen. Een eed die ik gelukkig heb kunnen houden.
ALLEEN OP DE WERELD

DOOR RICHTE LOMMERT

Onlangs hoorde ik op mijn krant een passage over de Franse
plaats Mende voorbijkomen (ik lees geen kranten maar luister ernaar via een ingenieus apparaat). Op een of andere
manier deed de naam ‘Mende’ bij mij de klokken luiden,
maar ik kon de klepel niet vinden. Had ik er ooit tijdens mijn
vakanties in Frankrijk iets beleefd? Omdat de kwestie mij
bezighield en ik het antwoord niet kon vinden, besloot ik
mijn onderbewustzijn opdracht te geven om dit tijdens mijn
nachtrust uit te zoeken. En zowaar bij het ontwaken had ik
het antwoord: de plaats ‘Mende’ komt voor in het boek van
Hector Malot, ‘Alleen op de Wereld’. Mijn onderbewustzijn gaf mij er nog een zinnetje bij: ‘die aardige barbier uit Mende zal ik nooit vergeten’. Wat een goed geheugen toch veel bewaart. Het bracht mij terug naar mijn kinderjaren waarin ik het
boek ‘Alleen op de wereld’ vele malen heb verslonden. Ik zou er een goede fles
wijn onder durven verwedden dat 98% van de lezers van De Kijker het boek één of
meerdere malen heeft gelezen. Zeker weten dat bij iedereen de namen van Moeder Barberin, Rémi met harp, Vitalis en zijn honden, Mattia en zijn viool weer boven zullen komen. Het boek heb ik in mijn leven gekocht en uitgeleend en natuurlijk nooit meer teruggekregen want zoals altijd moet je nooit een boek, een fiets
en een pen uitlenen; je krijgt ze nooit meer terug…
Omdat ik het boek zelf niet meer in mijn kast heb staan, besloot ik het uit mijn
privébibliotheek van 70.0000 (!) boeken te laten voorlezen. Tijdens het luisteren
naar de inhoud kwam op wonderbaarlijke wijze het gehele boek weer bij mij boven. Maar ik ga nog wel naar de 504 bladzijden luisteren. Lezen was lang geleden
de meest benutte vrijetijdsbesteding. In de oorlogsjaren van 1940-1945 was er
niets anders. In de eerste na-oorlogse jaren waren buitenlandse vakanties ook nog
geen gemeengoed. Een weekje Kleine Belties in Hardenberg, een pension in
Ermelo of Valkenburg was wel het toppunt. Zelf ging ik uit logeren bij de familie
in Groningen.
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De ouderen ondersteuners van
ElkWelzijn merken dat de
Corona�jd en het veel thuis zijn,
veel ouderen raakt
en onzekerheid gee�.
“De rek gaat er een beetje uit, je voelt je kwetsbaarder dan voor die �jd.
Je hebt behoe�e aan een praatje zoals je normaal kletst als je iemand
tegen komt op straat”.
Deze geluiden horen wij veel en dat begrijpen we.
Neem daarom gerust contact met ons op via een van de onderstaande
telefoonnummers.
Ook met prak�sche vragen kunt u bij ons terecht.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Caroline van der Meulen
06 - 83 52 51 12

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

vervolg pag. 11

Mijn eerste gang na aankomst was naar het boekenkastje van mijn neefje om te
kijken of hij nog nieuwe of andere delen Karl May, Dik trom of Pietje Bell had gekregen. Voor het slapen gaan ruilden wij dan de stripboeken van Dick Bos, de man
die met enige goedgerichte klappen en dito houdgrepen alle tegenstanders uitschakelde. Wanneer ik de boekenkast van mijn neefje totaal had uitgelezen en er
waren nog dagen over, zocht ik in het kastje van mijn nichtje en begon uit pure
armoede maar aan de Stijfkopjes serie. Ik herinner mij vaag dat ik ooit Stijfkopje,
Stijfkopje verliefd, Stijfkopje verloofd, Stijfkopje getrouwd en Stijfkopje gescheiden
voor oudere volwassen meisjes, eens heb gelezen. Eerlijk is eerlijk: ik weet er helemaal niets meer van. Dit in tegenstelling tot ‘Alleen op de Wereld’.
Lezen van boeken en speciaal (oude) literatuur, is nu iets bijzonders.
Ik vroeg eens aan mijn zoon wat hij wist van de werken
van Shakespeare, Goethe en Schiller. Hij schudde zijn
hoofd, keek mij meewarig aan, haalde een doosje van
10 x 5 x 1 cm uit zijn broekzak, klapte een klepje open,
friemelde wat met zijn vingers en zei toen triomfantelijk:
“Wat wil je weten van Shakespeare Pa? Zijn geboortejaar? Zijn woonplaats? Zijn
overlijdensjaar? Zijn werken? Ik heb ze allemaal. De inhoud van Macbeth of
Hamlet? Ik vertel het je allemaal”. Ik zweeg bedremmeld en bedacht dat ik, heel
lang geleden, er dagenlang op heb moeten studeren.
Boeken lezen voor kleinkinderen is, voor zover ik het kan beoordelen, helemaal
een ramp. Ze komen binnen en na een vluchtige begroeting, kruipen ze in een
hoekje op de bank, pakken hun kindertablet en je hoort of ziet ze verder ook niet.
En dan gaan ze weer weg…. Tja, ik word toch te oud voor deze wereld!
En: o ja, voor de weddenschap kunt u reageren via r.lommert@hetnet.nl
KENNISMAKING 55+

ZONDAGMIDDAGPROJECT

In De Kijker van mei jl. (op pagina 15) informeerden wij u over
het nieuwe zondagmiddagproject 55 + van ElkWelzijn.
Door de Corona is realisering hiervan tot op heden niet mogelijk
geweest. Het zou prettig zijn wanneer u ons, via medewerker
van ElkWelzijn: Loes van Delft (tel. 06 83524878) wilt laten
weten of u in de toekomst animo heeft voor zo’n zondagmiddagactiviteit en- als
dat kan- ook aangeven welke activiteit u prettig vindt.
DE KIJKER JULI 2020
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SCHUILEN – ONDERDUIK IN CULEMBORG ’40-’45
4 juni 2020 heropende het Elisabeth Weeshuis Museum haar
deuren met de tentoonstelling ‘Schuilen – onderduik in Culemborg 40-45’. Maanden speurwerk leidden tot een overzicht van
Culemborgse onderduikplekken. Toch is de tentoonstelling mogelijk niet af. Het museum hoopt dat er na de opening nog informatie opduikt, die dan toegevoegd zal worden aan de expositie.

Niet af?

Een tentoonstelling die niet af is, dat roept vragen op. Directeur Leonieke Terlouw
legt uit: “Onderduik gebeurde in het diepste geheim en ook na de oorlog werd er
veel verzwegen. Het museum heeft ruim 30 verhalen uit de stad op kunnen tekenen, maar het zou zomaar kunnen dat er nog meer verhalen aan het daglicht komen. In het ontwerp van de presentatie is daarmee rekening gehouden, de tentoonstelling is dus niet af en kan nog groeien.” Aan de bezoekers wordt in de
expositie dan ook inbreng gevraagd.

Nagebouwd

Wat deze tentoonstelling verder bijzonder maakt is
dat er drie schuilplekken zijn gereconstrueerd.
Daarin kunnen bezoekers een kijkje nemen om te
ervaren hoe het was om voor de nazi’s te moeten
schuilen. Terlouw: “De plekken zijn een op een nagebouwd. Je mag de schuilplekken ook in, het doet
je beseffen hoe zwaar en bedreigend de oorlog is
geweest voor de onderduikers. In de coronacrisis hoor je soms op straat de uitspraak: “Het lijkt wel oorlog”, maar deze tentoonstelling deed mij wel inzien dat ik
me gelukkig mag prijzen met de bewegingsvrijheid die ik heb”.

Nazi’s

Alle tot nu toe gevonden schuilplaatsen zijn op een grote kaart van Culemborg uit
1945 gemarkeerd met oranje vlaggetjes. Dat de onderduik plaatsvond onder de
neus van de nazi’s wordt duidelijk door zwarte vlaggetjes op de kaart, die de huizen aanduiden waar de Duitse bezetter was ingekwartierd. Dit onderstreept het
risico dat onderduikverleners namen om een ander te helpen. Met gevaar voor
eigen leven, houden Culemborgers zeker 100 personen voor langere of kortere tijd
verborgen.
Deze schatting is aan de voorzichtige kant, omdat op veel onderduikadressen
meerdere personen zaten, alleen is niet altijd precies bekend hoeveel. Het ging
onder meer om Joden, ontduikers van de tewerkstelling, geallieerde piloten en
verzetslieden - volwassenen, maar ook kinderen en jongeren.
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

Aan de slag

vervolg pag. 15

Gezinnen kunnen de tentoonstelling op verschillende manieren beleven. Tijdens een familieberaad
ga je terug naar Culemborg tijdens de oorlog en leef
je mee met de Joodse familie Van Spier die voor de
moeilijke beslissing staat: ‘Onderduiken of niet?’.
Met een koffer vol spullen speel je het evacuatiespel. En ‘n puzzelroute voert je langs verschillende onderduikplekken en -verhalen.

Online tickets

Het museum is open van donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Het is
noodzakelijk dat bezoekers vooraf online tickets met tijdslot reserveren via tickets.weeshuismuseum.nl.
Voor verdere informatie kunt u kijken op: www.weeshuismuseum.nl

LAST VAN WESPEN EN SLAKKEN
WESPEN: Normaal gesproken laten de
wespen zich vooral in augustus pas zien.
Mocht u veel last hebben, dan zijn er maatregelen die u kunt treffen. Verjaag ze
met geur, ze houden niet van de geur van verse kruiden, die van citroen en van geraniums. Lok de wespen, en niet de bijen, in een wespenval. Doe er bier met limonade in. Bijen houden niet van alcohol. En hoe moeilijk soms ook, het belangrijkste
is om vooral rustig te blijven. Als u om u heen slaat worden ze alleen maar agressiever.
SLAKKEN: Cafeïne is een effectief middel tegen slakken. Bij slakken werkt cafeïne
namelijk als een soort zenuwgif. Koffieprut bezit nog cafeïne en is daarnaast ook
een prima meststof voor planten. Strooi daarom gerust af en toe wat koffieprut
rond de planten en tussen de neuzen van de hosta’s.
Een extract met knoflook is dodelijk voor de meeste slakken. Doodt het ze niet,
dan reduceert het in elk geval hun eetlust, waardoor uw planten minder aangetast
worden. Slakkeneitjes die ermee geraakt worden komen bovendien niet meer uit.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt, maar volgens de Nederlandse
Hosta Vereniging vermoeden wetenschappers dat het zenuwstelsel van de slak
ontregeld raakt door de knoflook. Zo maakt u het zelf:
2 hele knoflookbollen kneuzen en pletten; 1 liter water laten koken, de knoflook
toevoegen en 10 minuten laten koken. Af laten koelen en zeven, bijvoorbeeld door
een nylonkous. Het verkregen knoflooksap bewaren in een afsluitbare fles.
Per 1 liter water 2 grote eetlepels knoflooksap toevoegen, in plantenspuit of een
andere vernevelaar gieten. Goed doorroeren.
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden
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APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg

TANDPASTA IS NIET ALLEEN GOED OM ER JE TANDEN MEE TE POETSEN
Max publicatiedatum: 28 mei 2020

Voor veel meer schoonmaakklussen is tandpasta ideaal. En daar is geen peperdure
tandpasta voor nodig, gewoon de meest goedkope (wel de witte) versie kunt u
hiervoor gebruiken.

Kranen en spiegels

Om in de badkamer te beginnen, want tandpasta werkt goed om uw kranen weer
te laten glimmen. Chroom en zilver gaan schitteren nadat ze zijn behandeld met
tandpasta. Poets de kranen in de badkamer, of in de keuken, met een beetje tandpasta. Neem vervolgens af met een droge doek en de kranen zien er weer uit als
nieuw. Deze methode werkt ook voor zilveren sieraden of bestek.
Tandpasta biedt ook de helpende hand bij een beslagen spiegel. Maak de spiegel
in de badkamer schoon met tandpasta en een vochtige doek en de spiegel zal niet
meer beslaan. De pasta laat een heel dun laagje achter wat niet gevoelig is voor
condens. Geen beslagen spiegel meer als u net uit de douche komt.

Kringen op tafel

Maar het kan meer. Want ook houten tafels krijgt u ermee schoon. Heeft u wit uitgeslagen (water)kringen op het blad? Met een vochtige doek en tandpasta behoren de kringen tot de verleden tijd. Door het licht in te wrijven, poetst u de vlekken
er zo uit.

Schitterende ramen en muren

Het is een ideaal middel tegen vliegenpoep, u poetst het er zo mee weg. Gebruik
ook hier een vochtige doek met wat pasta erop, en schoon zijn de ramen. Heeft u
vlekken op de witte muur? Tip de plekken aan met een vochtige doek en een
beetje tandpasta en de vlekken gaan als vanzelf weg. Ook handig als u gespetterd
heeft met koken.

De auto krasvrij

Zijn de koplampen van de auto in de loop van de jaren wat dof geworden en schijnen ze minder fel. Doe er dan wat tandpasta op en wrijf zachtjes uit en ze zullen
weer schijnen als nooit tevoren. U kunt er zelfs kleine oppervlakkige krasjes mee
verwijderen. Pas hier wel mee op, want u kunt natuurlijk gemakkelijk de lak beschadigen als u te diep en te hard wrijft.

Witte gympen en muggenbeten

Goed nieuws voor wie graag witte gympen draagt, want tandpasta helpt de gympen wit houden. Smeer de vuile delen met een vochtige doek en tandpasta in en
het vuil is weg voor u er erg in heeft. En voor wie last heeft van muggenbeten is er
ook goed nieuws. Niets geen dure middeltjes, gewoon een klein beetje tandpasta
op de bult en de jeuk wordt direct minder.
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OVER DE DAGTOCHTEN EN DE 80+-MIDDAGREISJES

Als gevolg van de coronacrisis zullen geplande reisjes voorlopig komen te vervallen, helaas. Er zijn mensen, die zich alweer verheugd hadden op een dagtocht,
maar lang niet iedereen durft zich nog aan uitstapjes te wagen. Volgens de in mei
genomen versoepelende maatregelen van de regering zouden mensen weer onder
bepaalde voorwaarden, o.a. met het dragen van mondkapjes, in touringcars mogen reizen. Buiten dat er logischerwijs veel mensen terughoudend zijn om zich op
te geven voor reisjes en er onvoldoende deelname zal zijn om dagtochten door te
laten gaan, hebben wij als Reiscommissie, samen met het bestuur van SSCC, besloten om voorlopig af te zien van dagtochten. Naast eventuele risico’s zou een uitstapje ook minder spontaan verlopen zolang er aan bepaalde veiligheidseisen voldaan moet worden.
Ook de 80+-middagreisjes zullen in ieder geval deze zomer – en mogelijk de rest
van het jaar – niet kunnen plaatsvinden, aangezien de busjes van Klaartje niet, tot
nauwelijks, rijden. Soms rijden ze enkel en alleen om één persoon naar en van een
noodzakelijke bestemming te vervoeren.
Wij vinden dit vanzelfsprekend heel spijtig voor al degenen, die aan wat afleiding
toe zijn. Wij willen ons daarom gaan beraden op alternatieven, zoals kleinschalige
activiteiten in de buurt.
Wij wensen eenieder van u een zomer met mooi weer toe, en vooral een goede
gezondheid.
Namens de reiscommissie,
Virginie Vermeulen
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

GEZELLIG UITJE

HIGH TEA OP ZORGBOERDERIJ “DE WITTE SCHUUR”

Op de woensdagen 15, 22 en 29 juli zal het mogelijk zijn om in de buitenlucht
van een high tea gebruik te maken bij Zorgboerderij “De Witte Schuur”. Hierbij
wordt rekening gehouden met 1,5 meter onderlinge afstand. Per keer kunnen
maximaal 10 personen deelnemen.
Naast koffie en thee worden geserveerd: appeltaartjes, brownies, worteltaartjes,
lemon bars, vers fruit, hartige taartjes, saucijzenbroodjes en mini zalm sandwiches.
Locatie:
Aanvang:
Aanmelden:

Kosten:

Prijsseweg 16, Culemborg
14.30 uur. N.B.: u dient zelf voor vervoer te zorgen.
bij Virginie Vermeulen, tel. 06-39142217, maar bij voorkeur per
e-mail: virginievermeulen@hotmail.com;
U kunt uw voorkeur voor een datum kenbaar maken en met wie
u wilt gaan; in overleg zal worden bekeken op welke datum
u van deze high tea gebruik kunt maken;
€ 19.95, over te maken op rekening NL58 RABO 0308 6178 00
t.n.v. SSCC Culemborg.
Vol = vol, dus u kunt betalen als u zeker bent van een plaats.

N.B. Bij slecht weer wordt de middag geannuleerd en- zo wenselijk en mogelijknaar een andere datum verplaatst.
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN

GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN KANEEL (MAX, Publicatiedatum: 22-11-2019)
Kaneel is lekker door de appeltaart, maar wist u dat deze van oorsprong Aziatische specerij daarnaast nog allerlei gezondheidsvoordelen heeft? Wij zetten de
voordelen voor u op een rij.

Kaneel (en kaneelolie) remt de groei van schimmels en bacteriën

Het hoofdbestanddeel van kaneel is kaneelaldehyde. Dit geeft kaneel niet alleen
de bekende smaak en geur, maar remt ook de groei van bepaalde schimmels en
bacteriën. Zo kan het eten van kaneel bijvoorbeeld helpen bij de behandeling
van de schimmelziekte Candida.

Kaneel werkt ontstekingsremmend

Kaneel zit vol met polyfenolen. Dit zijn antioxidanten die uw lichaam beschermen tegen bacteriën en infecties die ontstekingen veroorzaken. Kaneel helpt
zelfs beschadigde cellen herstellen en kan ook verlichtend werken bij jeuk.

Kaneel helpt tegen een slechte adem

Een slechte adem ontstaat in veel gevallen doordat de bacteriën in uw mond uit
balans zijn. Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks gorgelen met een mengsel
van water, kaneel en honing de slechte bacteriën uit uw mond kan houden. Ook
dit heeft te maken met de antibacteriële werking van de specerij.

Kaneel verkleint het risico op hart- en vaatziekten

Uit onderzoek blijkt dat kaneel cholesterol kan verlagen. 120 milligram per dag
maakt al verschil. Verder verlaagt kaneel de bloeddruk en is aangetoond dat het
positieve effecten heeft op mensen met diabetes type 2. Dit komt omdat het
zorgt dat de bloedglucosewaarden dalen.

Kaneel helpt de spijsvertering

Als laatste stimuleert kaneel de doorbloeding van het spijsverteringsstelsel. Ook
maakt uw lichaam meer spijsverteringssappen aan wanneer u regelmatig kaneel
eet. Deze sappen helpen bij het verteren van moeilijk verteerbaar eten en gaan
brandend maagzuur tegen.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

RIJBEWIJSKEURING 75+
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURINGEN
Op de vrijdagen: 10+24 juli, 07+21 aug. 11+25 sept.,
09+23 okt., 06+20 nov. en 04+18 dec. 2020 (onder voorbehoud wegens Corona)
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen. Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren versie. De op papier ingevulde geneeskundige verklaringen hebben een groot verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de CBR
zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen, alvorens een nieuw kan worden opgehaald. De regering is bezig om een regeling te
treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets concreets te
melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten media in de gaten te houden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een
afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.
Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen
bij uw eigen apotheek),
een flesje met uw eigen urine.
De bril die u draagt tijdens het autorijden.
Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts).
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Augustus 2020
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Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
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reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

ZORGAANBIEDERS KRIJGEN LANGER COMPENSATIE VOOR OMZETVERLIES
DOOR CORONA
Nieuwsbericht 12-06-2020

Zorgaanbieders die door de coronacrisis
minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer een financiële compensatie. Daarover informeerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag de
Tweede Kamer.
Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet
doordat niet alle plekken bezet zijn.
Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor
de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is nu voor een groot deel van
de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen.
De genoemde termijnen geven aanbieders tijd om het ‘nieuwe normaal’ te organiseren, nieuwe cliënten te verwelkomen en wachtlijsten te verminderen. De compensatie bedraagt het verschil tussen de verwachte omzet in een situatie zonder
corona en hoeveel zorg er daadwerkelijk is verleend tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die extra kosten maken vanwege corona kunnen deze gecompenseerd
krijgen tot het eind van het jaar.

LUNCHPAUZEMEDITATIES STADSKLOOSTER TIJDENS DINSDAGMARKT
Ook het Stadsklooster ontwaakt weer langzaam uit zijn coronaslaap. De wekelijkse
lunchpauzemeditaties zijn weer gestart. Het is korte bijeenkomst van 20 minuten
voor ouderen dat aangeboden wordt elke dinsdagmarkt om 12.00 uur, locatie
Oud-Katholieke Kerk.
Wat kunt U verwachten? Mooie luistermuziek, stilte ingeleid door de gong, lezing
van mooie meditatieve teksten uit de christelijke traditie, een gebed voor de noden van de wereld en een zegenwens.
Het Stadsklooster wil een laagdrempelig moment van verstilling aanbieden in deze
onzekere tijden vol spanning en stress. Van harte welkom op de dinsdag!
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Ik denk dat ik oud word. Ik kan het allemaal niet meer zo goed begrijpen. Eerst
hebben we een virus dat de hele wereld en ons leven op zijn kop zet. We zitten in
quarantaine. We zijn dankbaar voor de mensen in de zorg, de hulpverleningsdiensten, de regering voor hun doortastend optreden. We klappen uit waardering, zijn lief voor elkaar, staan klaar voor de ouderen. Een paar luttele maanden
erna krijgen we wat meer ruimte en alles staat weer op zijn kop. Iedereen gaat
massaal de straat op, er is onvrede onder de mensen, stakingen, protesten en
rellen zijn schering en inslag. Niet alleen in Nederland, maar ook ver erbuiten.
Overgewaaid uit Amerika. Protesten tegen discriminatie en racisme, tegen standbeelden van mensen die 400 jaar geleden leefden, protesten tegen de regering
over de genomen maatregelen, boze ondernemers en zo meer. Ik ben de draad
kwijt. Er wordt gedemonstreerd tegen alles en nog wat. Natuurlijk mag iedereen
zijn mening verkondigen, maar laten ze dan gelijktijdig met voorstellen komen en
oplossingen aandragen. Geen standbeelden vernietigen van helden die 400 jaar
geleden leefden. Helden die in een tijd leefden dat hier in Holland op hoeken van
straten nog mensen werden geradbraakt of publiekelijk aan de schandpaal werden
genageld. Laten we bij het hedendaagse blijven. Jammer vind ik het dat mensen,
die zich gediscrimineerd voelen, zich dan de slachtofferrol aanmeten. Ik zou zo
graag willen zien dat zij trots zijn op hun afkomst of geaardheid en dit uitdragen.
Niet met teksten op kartonnen borden massaal demonstreren, maar laten zien
hoe we respect voor elkaar kunnen genereren en in dit respect met elkaar samenleven in dit kleine Kikkerlandje. Er zullen mijns inziens altijd fricties blijven, daarvoor zijn we mens. Kijk maar eens naar kinderen, die zonder ergens rekening mee
te houden andere kinderen pesten. De protesten wereldwijd hebben een bakermat door de slavenhandel en uitbuiting in het verleden. Helaas zijn er heden ten
dage nog steeds mensen die geld verdienen aan mensenhandel. De mensensmokkelaars, die zogenaamd hulp bieden aan hen die in hun eigen land in kommervolle omstandigheden leven en in een ander land de vrijheid zoeken. Kijk nou
eens naar de transfers in de voetballerij. Er wordt daar gelukkig niet gekeken naar
afkomst, kleur of achtergrond. Je hoeft alleen maar op een groene grasmat een
lekker balletje te kunnen trappen en er gaan al snel miljoenen voor je over de
toonbank. Of is dit geen mensenhandel en ben ik wel heel erg cynisch. Ik geloof
dat ik oud word en het allemaal niet meer in een goed perspectief kan plaatsen. Ik
hoop echter wel dat we gaan inzien dat we met zijn allen moeten gaan werken aan
een respectvolle maatschappij voor een ieders persoonlijkheid en saamhorigheid.
HS
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

RONDLEIDING ‘WERK AAN HET SPOEL’
Gidsen van ‘Werk aan het Spoel’ zijn bereid
gevonden om voor ons, Senioren Collectief, op
enkele donderdagmiddagen rondleidingen van
een uur te geven.
Hierbij wordt rekening gehouden met 1,5 meter onderlinge afstand. Per keer kunnen
maximaal 10 personen deelnemen. Bij ruim voldoende animo en bij slecht weer
kan worden uitgeweken naar andere donderdagmiddagen.
‘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.
Het Spoel kent een rijke historie en er is dan ook genoeg te vertellen. Nog voor het
ontstaan van het fort was er een sluis om de polders te ontwateren en stonden er
molens en herbergen. Het Spoel is de enige plaats aan de ‘Nieuwe Hollandse
Waterlinie’ waar echt is gevochten. Opvallend is de Kogelvanger, een hoge muur
in het weiland en een overblijfsel van de schietbaan, die de Duitsers hier aanlegden in de Tweede Wereldoorlog. Ook de natuur is prachtig. Als je geluk hebt kun je
bij de gracht zelfs ijsvogels spotten!
Na de rondleiding kunt u bij ‘Caatje aan de Lek’ een kopje thee/koffie naar keuze
of frisdrank gebruiken en kunt u een gebakje uitkiezen dat bij de onderstaande
prijs is inbegrepen. Ook dit op 1,5 meter afstand onderling buiten of binnen.

Locatie:

Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, Culemborg (bij Caatje aan de Lek)

Tijd:

donderdagmiddagen 13 en 20 augustus. Aanvang 15.00 uur.

Aanmelden:

bij Virginie Vermeulen, tel. 06-39142217, maar bij voorkeur per e-mail:
virginievermeulen@hotmail.com;
U kunt uw voorkeursdatum kenbaar maken en met wie u wilt gaan. In overleg
wordt bekeken op welke datum u van de rondleiding gebruik kunt maken.

Kosten:

€ 9,25, over te maken op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. U kunt betalen zodra u zeker bent van een plaats.
U dient zelf voor vervoer naar en van ‘Werk aan het Spoel’ te zorgen.
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

KEUZES

DOOR RICHTE LOMMERT

De mensen realiseren het zich niet: iedereen is dagelijks van vroeg tot laat bezig
met het maken van keuzes. De meeste zijn volslagen onbelangrijk: neem ik kaas of
jam op mijn brood, trek ik een wit of een blauw overhemd aan, een witte bloes of
toch maar de groene, vandaag een lange broek of een rok? De keuze voor de vervolgschool wordt al moeilijker en wordt dikwijls mede bepaald door aanwezig
talent, intelligentie en het sociale nest. De problemen kunnen, voor de rest van
ons leven, groot worden bij de partnerkeuze. Maak je een verkeerde keuze, dan
kost het vaak veel geld en verdriet. Sommige mensen maken meerdere malen een
verkeerde keuze met als recordhouder een Engelse koning, die achtmaal een verkeerde keus maakte. De afgedankte dames kregen geen alimentatie maar eindigden in een cel.
Ook een beslissende keuze voor de rest van ons leven is de beroepskeuze. Onderzoeken hebben uitgewezen dat na voltooiing van de school, slechts 25% bewust
voor een bepaald beroep kiest en dan nog dikwijls onder invloed van de ouders
(opvolging). In het overgrote deel van de nieuwe werkzoekenden bepaalt het toeval.
Ik behoorde tot de 25% die het wel wist: “ik word VERKOPER”. Als tienjarige kocht
ik op het schoolplein van de winnaars 11 knikkers voor 1 cent waarna ik 10 knikkers voor 1 cent verkocht. Ik maakte een groot bord met de tekst “In- en Verkoop
van knikkers” en zo kende iedereen mij als knikkerhandelaar.
Als veertienjarige kocht ik in de oorlog bij vegetariërs de distributie vleesbonnen
op die ik dan weer met winst aan de vleeseters verkocht. Op de zwarte markt op
het Waterlooplein kocht ik eens een baal Belgische shag. Ik maakte daar met
behulp van een grammenweger pakjes van 50 gram van, die gretig aftrek vonden.
Van de winst kocht ik op de postzegelmarkt zegels van Ned. Oost-Indië waarvan ik
een album vol kreeg. Dit album heb ik in 1950 voor 20 gulden verkocht, de stomste
keuze die ik ooit heb gemaakt. Het album zou nu, volgens kenners, een vermogen
waard zijn geweest.
Mijn aangeboren verkooptalenten werden goed duidelijk met de huis-aan-huisverkoop van wasknijpers. Als 17- jarige H.B.S.er met een chronisch zakgeldtekort,
ging ik met mijn vrienden Walter en Fred in de Amsterdamse Afrikanerbuurt huisaan-huis wasknijpers verkopen. Alle drie een doos van 50 kaartjes op onze bagagedrager en verkopen maar. Na een uur had ik al mijn 50 kaartjes verkocht terwijl
mijn vrienden niet meer dan 2 en 3 kaartjes kwijt waren. Hoe kwam dat? Dit
wereldberoemde verhaal (nou ja, dat is ook weer wat overdreven) volgt volgende
maand.
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“Ik zou wel een computercursus willen
volgen, zodat ik met mijn kleinkinderen
kan mailen.”
“Het koor waar ik lid van ben gaat
binnenkort een dagje uit. Ik zou graag
mee gaan, maar het is te duur voor mij.”
Een ﬁnanciële bijdrage
Hee� u de pensioengerech�gde lee�ijd (AOW en klein pensioen) en hee� u
weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een
bijdrage van de Doe Mee(r) regeling.
Ouderen met een ne�o inkomen tot €1.302,68 (alleenstaand) en €1.767,57
(echtpaar/samenwonend) komen in aanmerking voor de regeling.
Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-

Waarvoor
Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal ac�ef zijn, maar daar nu om
ﬁnanciële redenen vanaf moeten zien.
U kunt dan denken aan georganiseerde of individuele ac�viteiten buitenshuis,
maar ook aan kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
De regeling kan ook gebruikt worden voor maal�jden of een kopje koﬃe of
thee buiten de deur.

Regeling aanvragen
U kunt uw verzoek indienen via een van onderstaande medewerkers van
ElkWelzijn.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

OVER MUGGEN (STEKEN EN BETEN) GESPROKEN
Bron: ‘MAX Vandaag’ Publicatiedatum: 25 juli 2019

Anders dan nog wel eens gedacht wordt, komen muggen niet op licht of zoet bloed
af. Er zijn 3 andere factoren die bepalen in wie zij geïnteresseerd zijn: geur, koolstofdioxide en lichaamswarmte. Dat is ook meteen de reden dat de één veel meer
gewild is bij die vervelende steekdieren, dan de ander.

Geur: muggen vinden de één aantrekkelijker ruiken dan de ander. Zij kunnen tot

op wel 70 meter afstand geuren waarnemen. Het lichaam maakt zo’n 300 chemische verbindingen aan, die ook door muggen worden waargenomen. Onze genen,
maar ook voeding en andere factoren zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, zijn van
invloed op onze geur.
Koolstofdioxide: een tweede factor die aantrekkelijk is voor muggen is het koolstofdioxide dat mensen uitstoten tijdens het ademen. Muggen weten daardoor dat
er mensen in de buurt zijn, die een bron van bloed voor hen kunnen zijn. Grotere
en zwaardere mensen ademen meer koolstofdioxide uit, waardoor zij extra aantrekkingskracht hebben.
Lichaamstemperatuur: de ene persoon is warmer dan de andere, wat meteen
ook weer een reden is waarom de één meer gestoken wordt dan de ander.
Tips tegen muggen: aangezien muggen dus op geuren afkomen, kan dit ook
tégen ze gebruikt worden. Met de kennis wat muggen afstoot, zijn doeltreffende
anti-muggencrèmes ontwikkeld, die de eigen lichaamsgeur maskeren. U kunt
kiezen voor citroeneucalyptusolie, met de actieve stof citriodiol of voor DEET.
Eucalyptusolie is op natuurlijke basis en niet schadelijk voor de gezondheid. DEET
is wat agressiever en minder goed voor de gezondheid, maar beide middelen zijn
behoorlijk effectief.
Vitamine B slikken. Dit is iets wat nog nooit wetenschappelijk bewezen is, maar
sommige mensen zweren erbij. Er wordt namelijk verondersteld dat vitamine B1
de lichaamsgeur beïnvloedt, op een manier die muggen niet appetijtelijk vinden.
Mits u zich aan de dosering houdt, kan het geen kwaad vitamine B te slikken, dus
wellicht is dat het proberen waard.
Creëer een luchtstroom. Muggen zijn niet zo dol op luchtstromen, dus het kan helpen een ventilator op uw bed te richten, zodat ze u minder goed kunnen bereiken.
Hang een klamboe over uw bed.
Plaats horren, zodat muggen niet eens de kans krijgen naar binnen te komen.
Draag zo mogelijk bedekkende kleding.
Vermijd bronnen van stilstaand water rondom uw huis, zodat muggen daar geen
eitjes in kunnen leggen.
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





RTG
Reclame

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020

EIGEN UITGAVES

RECLAMEDRUKWERK

MARKETING ADVIES

RECLAMEMATERIALEN

ZAKELIJK DRUKWERK

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

WEBDESIGN en -ONDERHOUD

(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE

Pascalweg 5-03 4104 BE Culemborg Tel. 0345 - 530303
WWW.RTG.NL - INFO@RTG.NL

STOP EENS EEN UI IN JE SOK!

Een ui doet de meeste mensen toch vooral denken aan eten. Maar wist jij dat een
ui ook voor hele andere dingen heel goed is? Zo kun je super effectief allerlei kwaaltjes bestrijden met uien.
De natuur zit vol geneeskrachtige planten en kruiden, de lijst
aan geneeskrachtige middelen is
eindeloos. Toch komen we elke
dag nog achter nieuwe dingen,
zoals de volgende truc. Je kan
het bijna niet geloven als je het
leest, maar toch blijkt deze truc
een hele gezonde uitwerking te
hebben op je gezondheid. Wat je moet doen? Een ui in je sok stoppen!
Wist jij dat de onderste delen van je voeten directe toegangspunten hebben tot
alle organen in je lichaam? Volgens de Chinese geneeskunde staan deze toegangspunten bekend als meridianen en vormen ze de paden naar elk orgaan in je lichaam. Er zijn wel meer dan 7000 paden in je voetzool die je verbinden met je
organen in je lichaam. Ongelofelijk toch? Benieuwd naar wat er gebeurt als je met
een ui in je sok gaat slapen? Het kan echt wonderen doen!
Verkoudheid: heb je een griepje of verkoudheid te pakken? Ga dan slapen met een
schijf ui onder je voetzool! Het helpt je lichaam om de ziektekiemen sneller aan te
pakken en te lozen. Je kent dit waarschijnlijk nog wel van je oma; als je verkouden
was moest je een ui naast je bed zetten?! Nou dit werkt direct op je lichaam!

Infecties:

Uien zijn van nature antibiotisch. Door ze op je voetzolen te plaatsen, zul je dit
voordeel naar ieder gebied van je lichaam leiden dat getroffen is door een infectie.
Dit betekent niet dat het de antibiotica kan vervangen die door een arts zijn voorgeschreven. Het kan de behandeling wel effectiever en sneller laten verlopen.

Vochtgehalte van je lichaam:

Wist jij dat uien voor 90% uit water bestaan? Volgens de acupunctuurpunten
verdeelt de elektrische energie van de meridianen al het water dat het lichaam
nodig heeft om een optimaal niveau te bereiken. Ga dus slapen met een ui op je
voeten als het moeilijk voor je is om voldoende water te drinken tijdens de dag, of
dat nu uit gewoonte is of vanwege werk.
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

Afweersysteem:

vervolg: Stop eens een ui in je sok

Uien zijn een rijke bron aan vitamine E en C, die essentieel zijn voor het optimaliseren van het afweersysteem van het lichaam. Daarbij zijn deze vitamines geweldige
antioxidanten, wat betekent dat ze het verouderingsproces vertragen. Dus je krijgt
eigenlijk een anti-verouderingsbehandeling zonder dat je naar de dokter moet of
chemische producten nodig hebt.

Gewichtsverlies:

Je schildklier is verantwoordelijk voor het vrijgeven van een aantal hormonen, en
vele houden rechtstreeks verband met de hoeveelheid calorieën die je lichaam
verbrandt in rust. Wanneer je schildklier volledig is ontgift, werk hij op zijn best! Je
kunt dit super gemakkelijk doen door een week te slapen met een ui onder je voet.
Heb je het idee dat je schildklier te snel of te langzaam werkt, dan raden we je aan
je huisarts te bezoeken.

Longen:

Dit gaat dubbel op voor mensen die op welk moment van hun leven dan ook hebben gerookt. Ben je onlangs gestopt met roken, dan is je lichaam dubbel zo hard
aan het werk, zo niet driedubbel, om al die teer en rotzooi uit je lichaam te krijgen.
En je kunt je lichaam dus een handje helpen om de gifstoffen af te voeren door
met een ui in je sok te slapen. Ook ideaal voor mensen die in een grote stad wonen
waar de lucht veel meer verontreinigd is! Ga als volgt te werk: gebruik witte of
rode (biologische) uien. Snijd deze in plakken en leg ze in de boog onder je voet,
want dit is waar de meridianen zitten die je wilt stimuleren. Bedek de ui-schijf met
een sok om de schijf op zijn plek te houden.

ORANJE SERVICEPUNT

IN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND

Het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft in de hal het Oranje Servicepunt. Je kunt
naar dit punt in de hal gaan als je vragen hebt over zaken die je in het ziekenhuis
tegenkomt.
Bijvoorbeeld: wanneer je moeite hebt met het begrijpen en invullen van formulieren, je hulp kunt gebruiken bij het begrijpen van de folders van het ziekenhuis, je
het lastig vindt om de weg binnen het ziekenhuis te vinden, je beter wilt begrijpen
wat er in de bijsluiter van de medicijnen staat.
Heb je vragen als je in het ziekenhuis bent vóór of na een bezoek aan een specialist, ga daar dan gewoon even langs. Je kan ook naar ze mailen:
servicepunt@zrt.nl. Zij helpen je graag verder!
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
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Uitlaten
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
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tie

APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg

STAND VAN ZAKEN

THEATER DE FRANSCHE SCHOOL

Herinrichting zaal

De afgelopen periode hebben we
besteed aan het kijken naar wat de
herinrichting, als gevolg van de
Coronaregels, betekent binnen De
Fransche School. Met het volgen
van diverse protocollen komen we
uit op circa 36 zitplaatsen per film
of theatervoorstelling.

Theaterprogrammering

Wij streven ernaar om de voorstellingen, die dit seizoen zijn afgelast, naar volgend
seizoen (vanaf sept. 2020) te verplaatsen. Kaartkopers ontvangen daarover vanzelf
bericht. Daarnaast richten wij ons erop dat het aanbod van het nieuwe seizoen
medio augustus op onze website en brochure zal verschijnen.

Filmprogrammering

Vanaf half augustus zullen we beginnen met het vertonen van films. Op veler verzoek keert De Beentjes van Sint-Hildegard terug en vertonen we de film: Jachterwachter (zie volgende pagina). Ons uitgangspunt tijdens het vertonen van deze
films is de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers. U leest
hierover ook op onze website. Dit protocol kan a.g.v ontwikkelingen met de tijd
worden aangepast en wijkt, op moment van vertoning, mogelijk af met het moment van aanschaf van een ticket.

Reserveren

Reserveren is verplicht. Wij hanteren een pin only beleid. Ticketverkoop alleen via
de webshop. De prijs van het ticket (€ 12,50) is inclusief een drankje dat mee de
zaal in mag worden genomen. De fysieke kassa zal gesloten zijn. De kassa is
wel bereikbaar via e-mail: kassa@theaterdefranscheschool.nl of telefonisch
(0345 52 15 46) door het inspreken van een bericht. U kiest zelf uw plaats(en) uit.
Heeft u speciale wensen neem dan minimaal drie dagen vóór vertoning contact
met ons op.
Voor bezoekers met rolstoel worden (tot een week van tevoren) twee plaatsen
vrijgehouden (waarvan één voor mogelijke begeleid(st)er).
Tot nader bericht kunnen wij cadeaubonnen, podiumcadeau-kaarten, bioscoopbonnen en andere bonnen niet accepteren als betaalmiddel.
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FILM: DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD

vervolg Fransche School

Een komisch drama over het los willen breken uit vastgeroeste patronen.
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er
benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij
een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor en reikt hem het glas aan. Daarnaast
bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden. In
een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn
huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit
met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. In De
beentjes van Sint-Hildegard nemen ze hun partner onder de loep en rijst de vraag:
hoeveel liefde is te veel liefde?

FILM: JACHTERWACHTER

De komst van de uitgeleefde ex-wereldster Ronnie Bosboom Jr. (Tom van Kalmthout) lijkt een zegen, maar wanneer hij op de vlucht blijkt voor gevaarlijke criminelen, moet het duo er alles aan doen om de camping te redden. En dat dan allemaal
heel grappig.

VERTREK DIRECTEUR FRANSCHE SCHOOL

Bericht van Gerrit de Vries, voorzitter De Fransche School

Als voorzitter van het bestuur van De Fransche School informeer ik u graag over
de verandering die bij De Fransche School gaat plaatsvinden. Onze directeur Danny
van Zuijlen heeft na ruim vijf jaar bij De Fransche School een nieuwe uitdaging
gevonden: hij gaat vanaf 1 september a.s. beginnen als directeur van theater ‘De
Omval’ in Diemen.
Danny kwam in 2015 De Fransche School versterken. Door sommigen getypeerd
als jonge hond uit Amsterdam, een typering uitsluitend in positieve zin bedoeld,
heeft Danny enorm veel gebracht aan De Fransche School. Zijn kennis van de
podiumkunsten is groot en zijn creativiteit zo mogelijk nog groter! Danny bouwde
aan een nieuw model met vele betrokken vrijwilligers, een gemoderniseerd aanbod van film en theater, goede relaties met vrienden en sponsoren en sinds de
laatste jaren de uitwerking van het concept ‘Podium van de Stad’ waarbij met
bewoners en instellingen van de stad nieuwe initiatieven worden vormgegeven.
Daar komt bij zijn vaardigheid om met zijn collega Paul Vermeulen, het bestuur,
ZZP’ers en last but not least de ruim 90 vrijwilligers een gezamenlijkheid en betrokkenheid te creëren die ervoor zorgt dat al deze activiteiten soepel verlopen. Wij
zijn Danny daar allemaal heel erkentelijk voor, feliciteren hem en wensen hem veel
succes toe in Diemen.
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

ELDORADO EN GASTVRIJHEID

IN DE BINNENSTAD

Op de zaterdagmiddag kan eenieder komen genieten
van de wondermooie tuin van de Oud-Katholieke kerk
op de Varkensmarkt. Een intiem plekje, omringd door
oude muren waardoor de begroeiing extra mooi uitkomt. Religieuze beelden (uit diverse plaatsen) en twee
stenen fonteinen geven een extra accent aan het geheel. Er staan naast de diverse planten en bomen ook
veel grote bloembakken. Twee zaterdagmiddagen in
juni was ik daar en waande me op een pleintje in Italië.
Ik trof er de eerste keer de tuinman en de tweede keer
de tuinman plus de koster en dit maakte het, door hun
verhalen en informatie, nog eens extra leuk. Je kunt er
gezellig zitten en als je dat wilt een kopje thee of koffie gebruiken met een heerlijk
stukje gebak tegen een schappelijke prijs.
Voor lezers die ook eens een kijkje willen nemen: deze tuin in de zomer open op
de zaterdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur en van 19 juli t/m 23 augustus ook
nog op de zondagmiddag.
Riet van Hazendonk

ZOMAAR EEN PRAATJE

Onlangs sprak ik een oude kennis, die heel tevreden in een bejaardenwoning ergens hier in ons stadje woont. Tijdens ons gesprek bracht ze de dansavondjes in
herinnering zoals ze vele jaren geleden in een aantal gelegenheden in ons lieve
stadje wekelijks werden georganiseerd. Het was in die tijd voornamelijk Rock’n
Roll wat de klok sloeg. “Tja,” zei mijn gesprekspartner, “het enige wat we nu hebben is die corona-ellende. Ik wou dat we er maar van af waren.”
Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik hoop dat jullie je er niet onder laat
krijgen. Ik merkte hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn toen iemand mij, tijdens
mijn dagelijkse wandeling, grijnzend de weg versperde maar daarbij de voorgeschreven anderhalve meter keurig in acht nam. Het was een schoolvriend die ik de
laatste twee jaar van de Lagere School had meegemaakt. Het was net of we weer
twaalf en dertien waren en van 35 cent zakgeld per week leefden……
Het was een gezellig half uur aan de kant van de dijk, die ellendige madam corona
was een eind weg. Waar ze verbleef weet ik niet, interesseerde ons ook helemaal
niet.
Beste mensen, een fijne augustusmaand toegewenst. En denk erom: het leven zit
boordevol plezier! Echt waar!
Daniël Blondeel
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

BESCHERMING BIJ ZONNIGE EN WARME DAGEN

Zoals men waarschijnlijk weet neemt het aantal zonnige en
warme dagen in Nederland toe. Voor veel mensen betekent dat
genieten, maar voor anderen kan hitte leiden tot gezondheidsklachten. Ook mensen die Covid-19 hebben of hebben gehad
kunnen meer last hebben van de hitte. GGD Gelderland-Zuid zet zich in om deze
kwetsbare groepen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van hitte.

TIPS BIJ HITTE

 Drink voldoende; drink meer dan u normaal doet, ook als u niet dorstig bent.
Maar drink liever geen alcohol;
 Blijf uit de zon. Blijf overdag binnen. Of buiten in de schaduw;
 Doe rustig aan, span u zo min mogelijk in;
 Vooral niet inspannen tijdens de warmste uren van de dag (12.00-16.00 uur);
 Zorg voor verkoeling. Leg een vochtige doek in uw nek. Neem een koel
(voet)bad of douche. Zet de ventilator/airco aan;
 Houd de zon buiten. Gebruik een zonnescherm of gordijnen. Zo wordt het
minder warm in huis;
 Open uw ramen ’s nachts. Zet uw ramen pas laat in de avond open. Het is
dan buiten koeler dan binnen. Sluit ze ‘s ochtends weer;
 Slaap koel. Slaap in een koele ruimte (beneden) in het huis. Gebruik dun beddengoed en dunne nachtkleding;
 Vraag om hulp. Bijvoorbeeld voor het regelen van verkoeling. Overleg met
uw dokter over medicijngebruik bij hitte.
Een hittegolf kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten. Zorg dus goed voor
elkaar bij hitte.

WEERSPREUKEN
 Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.
 Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien
dat de koe mager voor de kribbe staat.
 Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel
winterse sneeuw, wacht maar af.
 Noorderwind in augustus opgestaan, brengt standvastig weder aan.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

RIJBEWIJSKEURING 75+
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING
+ RIJBEWIJSKEURINGEN
Op de vrijdagen: 07+21 aug., 11+25 sept., 09+23 okt., 06+20
nov. en 04+18 dec. 2020, 08+22 jan. en 05+19 febr. 2021.
(onder voorbehoud wegens Corona)
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
Zie voor verdere bijzonderheden pag. 29 van De Kijker van juli 2020.

HET ALZIEND OOG

DOOR DANIËL BLONDEEL

In onze mooie kleine kerk is aan het plafond een prachtige beeltenis van een menselijk oog aangebracht. Mijn
collega-kerkewachten en ik boeken regelmatig succes
wanneer wij de zeer jeugdigen onder onze bezoekers op
genoemd oog opmerkzaam maken. Wij slagen er zelfs wel
eens in om onze uitleg een dramatisch tintje te geven. In
elk geval spreken wij, kerkewachten, tegenover onze
jonge bezoekers over het ‘Alziend oog van God’.
In het Indonesië van mijn vroege jeugd vertoonde de maatschappij een uitgesproken feodaal karakter. Mensen van adel hadden het voor het zeggen, lieden
met geld speelden graag de baas, bedienden hadden minder rechten dan huisdieren, vrouwen hadden niets te vertellen, etc. etc.
Ik denk dat in die tijd onder de Christenen de uitdrukking ontstond “Pas op, God
slaapt niet.” Ik heb namelijk menige vrouw (waaronder mijn moeder en haar zussen) die volzin keer op keer horen uiten. En vaak gingen die woorden gepaard
met een klank van wanhoop en bitterheid in de stem.
Maar héél soms werden genoemde woorden door mijn moeder uitgesproken,
vergezeld van warme gevoelens van dankbaarheid en liefde. Zoals toen ik thuiskwam van school en mijn ouders vol trots wist te vertellen dat ik voor een opstel
over het verre mooie Holland een acht en een half had gekregen……
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
September/Oktober 2020

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
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FC.indd 1
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Kwaliteit, service
én deskundigheid
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Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl
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reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur van Senioren Collectief heeft na de Corona shutdown de reguliere
bestuursvergaderingen weer opgepakt. Wij zijn aan het bekijken wanneer en waar,
rekening houdend met de dan heersende maatregelen betreffende Covid 19, de
Seniorendag en het Senioren Event zouden kunnen plaatsvinden.
Wij willen sowieso uitgaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden.
De Culemborgse Seniorendag in het Stadhuis op de Markt in de eerste week van
oktober gaat sowieso niet door. De oorzaak ligt niet direct aan de beperkingen
door de Corona maatregelen, maar in het feit dat deze dag vorig jaar zo druk
bezocht is geweest dat de locatie “Het Stadhuis” te klein is geworden. Al vanaf
januari is het organiserend comité, bestaande uit ElkWelzijn, KBO-PCOB en
Senioren Collectief op zoek naar een andere locatie en invulling. Eerst leek dit
gelukt te zijn, maar dan kon dit evenement pas eind februari plaats vinden. Door
de Corona pandemie kwam er voor dit plan een streep door de rekening. Het
comité heeft echter wel besloten eind februari aan te houden en is inmiddels
drukdoende om een locatie en invulling van deze dag, eind februari, te bestempelen.
Het Senioren Event is de eerste twee jaar gehouden op eind november. Door het
destijds verbouwen en later zelfs sluiten van het ‘Event Center’ is de datum tijdelijk
verschoven geweest naar begin van het jaar. Wij willen kijken of we dit jaar toch
eind november weer kunnen gaan aanhouden. Let wel, alleen als het samenzijn
verantwoord is en we ons kunnen houden aan de dan geldende Corona maatregelen. Wij opteren met name voor november, omdat wij als senioren lange tijd
binnen hebben gezeten, uitjes niet zijn doorgegaan, vakanties moesten worden
aangepast of zelfs moesten worden geannuleerd. Het bestuur wil daarom dit
memorabele jaar graag afsluiten met een letterlijk en figuurlijk gezellig uitje in
eigen land. Wij hebben als alternatief voor al die gemiste activiteiten buitenshuis
als thema gekozen: “Muzikale rondreis door Nederland”. We gaan dit evenement
voorbereiden en op de plank leggen. Als de tijd ervoor geschikt is halen we het
tevoorschijn en wordt het gaar gekookt voor consumptie. Mocht blijken dat eind
november toch niet verantwoord is, dan schuiven wij het door naar 2021. We
houden u op de hoogte.
Het bestuur wenst u een mooi begin van de nazomer en hopelijk tot ziens. Niet
alleen omdat het Senioren Event en de Seniorendag dan kunnen doorgaan, maar
ook omdat er stabiliteit is gekomen in de beheersing van het Covid 19 virus.
namens het Bestuur, Hennie Smidt, voorzitter
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

COMMISSIE TOEKOMST ZORG THUISWONENDE OUDEREN: ‘BOUWEN,
DIGITALISEREN, SAMENWERKEN, LEREN VAN CORONACRISIS!’
Nieuwsbericht 30-06-2020

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de
toekomst op peil te houden is het nodig nú te
investeren in geschikte woningen, in digitalisering
van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat
schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies 'Oud en zelfstandig in
2030. Aangepast REISadvies', dat commissievoorzitter Wouter Bos vandaag
aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS. De eerste versie van haar advies
publiceerde de commissie afgelopen januari. Zij nodigde geïnteresseerden uit te
reageren; 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Behalve de ontvangen suggesties en commentaren heeft de commissie in de vandaag verschenen
definitieve versie ook haar ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de
coronacrisis verwerkt. De commissie formuleert in haar advies veertig aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:
Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te
voeren?
Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen,
zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een
integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?
VEEL VAN DE AANBEVELINGEN ZIJN TERUG TE VOEREN TOT VIER CENTRALE
ADVIEZEN.
Het eerste is: ga (ver)bouwen!
De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen
(blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd
en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor
ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

vervolg pag. 07

Het tweede advies is: ga digitaal! Digitaliseren.

Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf
zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden
tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van
schaarse zorgverleners.

Het derde advies is: werk samen! Samenwerken.

We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met
schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen
inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan
keuzevrijheid en concurrentie.
Het vierde advies luidt: leer van de coronacrisis en behoud het goede.
De coronacrisis heeft ons behalve verlies en verdriet, ook goeds gebracht. In zorg
en ondersteuning hebben gebruik van digitale technologieën, samenwerking, regie
en gegevensuitwisseling een enorme impuls gekregen. Laat dat allemaal niet
verdwijnen als de crisis verminderd of verdwenen is, maar behoud het goede en
koester het momentum.

CULEMBORG

START NETWERK SAMENHANGENDE OUDERENZORG

GGD Gelderland Zuid heeft het initiatief genomen
om samen met lokale zorg- en welzijnspartners de
handen ineen te slaan in een netwerk samenhangende ouderenzorg in Culemborg.
Mura Zorgadvies ondersteunt het netwerk door de
organisatie van een aantal inhoudelijke werkbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt gewerkt aan het beschrijven van een gezamenlijke visie en het
maken van een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg in
Culemborg. Met als doel ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk, voorzien
van juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen.
Senioren Collectief is, als onafhankelijke organisatie, benaderd om de 65-plussers
van Culemborg hierin te vertegenwoordigen. We houden u op de hoogte van deze
ontwikkeling.
Hennie Smidt, voorzitter SSCC
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

IN PLAATS VAN REIZEN:

HIGH TEA IN DE WITTE SCHUUR

Ieder jaar organiseerden we een
aantal reisjes. Helaas gooide
Corona dit jaar roet in het eten.
De reisjes gingen niet door. Er
werd een alternatief plan gezocht
en dat werd gevonden in een high
tea party bij zorgboerderij ‘De
Witte Schuur’. Dit was een goed
idee, want er werd genoten van
dit aanbod en heerlijk nagepraat over de reisjes die men al genoten had in voorgaande jaren.

VERHALENTAFELS

VOOR OUDERE INWONERS VAN CULEMBORG

In november 2020 start de ‘Stichting Levende Verhalen
Culemborg’ weer een nieuwe cyclus van verhalentafelbijeenkomsten. Vorig winterseizoen hebben veertig
Culemborgers deelgenomen aan de verhalentafels over
hun schooltijd. Een paar reacties van deelnemers:
“ik kijk iedere week uit naar de bijeenkomst”
“het is zo leuk om herinneringen uit te wisselen”
“de verhalen van de anderen roepen weer herinneringen
bij mij op”
Het thema van komend seizoen is “hoe wij opgroeiden”. We gaan met elkaar
herinneringen aan vroeger ophalen en verhalen delen, hoe we van kind stapsgewijs
volwassen werden en een eigen plekje in de maatschappij wisten in te nemen.
Een verhalentafel bestaat uit zes tafelgesprekken van telkens twee uur. De gesprekken hebben plaats in kleine groepen. We starten november 2020 en ronden af in
maart 2021.
De groepen komen bij elkaar op diverse locaties in Culemborg. Er is altijd wel een
verhalentafel bij u in de buurt. Op alle locaties worden maatregelen genomen om
het risico op Corona besmetting te minimaliseren.
U kunt informatie vragen en/of u aanmelden via e-mail:
levendeverhalen@gmail.com of tel. 06-44639593
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“Ik zou wel een computercursus willen
volgen, zodat ik met mijn kleinkinderen
kan mailen.”
“Het koor waar ik lid van ben gaat
binnenkort een dagje uit. Ik zou graag
mee gaan, maar het is te duur voor mij.”
Een ﬁnanciële bijdrage
Hee� u de pensioengerech�gde lee�ijd (AOW en klein pensioen) en hee� u
weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een
bijdrage van de Doe Mee(r) regeling.
Ouderen met een ne�o inkomen tot €1.302,68 (alleenstaand) en €1.767,57
(echtpaar/samenwonend) komen in aanmerking voor de regeling.
Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-

Waarvoor
Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal ac�ef zijn, maar daar nu om
ﬁnanciële redenen vanaf moeten zien.
U kunt dan denken aan georganiseerde of individuele ac�viteiten buitenshuis,
maar ook aan kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
De regeling kan ook gebruikt worden voor maal�jden of een kopje koﬃe of
thee buiten de deur.

Regeling aanvragen
U kunt uw verzoek indienen via een van onderstaande medewerkers van
ElkWelzijn.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

“Hoe bracht u vroeger samen met vrienden de tijd door?” “Welke hobby’s had u?
Waar gingen jullie vroeger heen op vakantie? Wat zouden jongeren doen als ze
geen telefoon hadden?”
Dit zijn enkele vragen die aan bod kunnen komen in het project dat Stichting
Present West-Betuwe heeft opgezet, om betekenisvolle contacten tussen ouderen
en jongeren te laten ontstaan. Twee keer per week gaan vaste koppels op een
afgesproken tijdstip telefonisch met elkaar in gesprek, over thema’s die beide
leeftijdsgroepen aangaan. Een belcyclus zal zes tot acht weken duren en dat is lang
genoeg om een meer dan oppervlakkig contact op te bouwen. Voor belangstellenden wordt het project na afloop desgewenst afgesloten met een live ontmoeting
tussen alle deelnemers. Bent u iemand die het leuk en verrijkend vindt om met
jonge mensen van gedachten te wisselen? Bent u iemand die mee zou willen doen
of kent u iemand van wie u denkt dat hij of zij dit zou waarderen en die u hierop
attent kunt maken? Neem dan contact op met:
Josette Jansen, coördinator van Stichting Present West-Betuwe:
josette@presentwestbetuwe.nl
telefoon: 06-15180090 /06-22082958
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





RTG
Reclame

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
April 2020

EIGEN UITGAVES

RECLAMEDRUKWERK

MARKETING ADVIES

RECLAMEMATERIALEN

ZAKELIJK DRUKWERK

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

WEBDESIGN en -ONDERHOUD

(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE

Pascalweg 5-03 4104 BE Culemborg Tel. 0345 - 530303
WWW.RTG.NL - INFO@RTG.NL

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Het was zaterdag en heel mooi weer. Ik zou weer even naar mijn alleenstaande
vriendin gaan, die al sinds januari in de lappenmand zit. Door Corona kwamen
onderzoeken en behandeling op de lange baan, waardoor zij nog niet veel buiten
was geweest. Rond drie uur was ik bij haar en na een kopje stelde ik voor om even
met de auto rond te gaan rijden en ergens wat te drinken. Dit wilde ze graag, want
even in een andere omgeving was zeer welkom. Het was druk op de weg met
fietsers, wandelaars, wielrenners en motoren, maar op de rustige weggetjes door
de Betuwe hadden we hier weinig last van. We reden langs boomgaarden met
bomen vol met rijpend fruit. Het leek wel luilekkerland. Al toerend besloten we
naar het ‘Streekmuseum Baron van Brakell’ in Ommeren te gaan. Aldaar aangekomen werden we allerhartelijkst ontvangen door de vrijwilligers, die het museum
draaiende houden. Na een tijdje in het museum rondgelopen te hebben, waar
overigens veel herinneringen vanuit onze jeugd weer naar boven kwamen, hebben
we op het terras nog een drankje gedronken. Het is een rustige en niet vermoeiende middag geworden. We hoefden geen angst voor Corona te hebben,
want alles was netjes geregeld. We waren in totaal zeven euro per persoon kwijt.
Vijf euro voor het museum en twee euro voor een consumptie met zelfs een grote
bak met nootjes er gratis bij. Rond vijf uur zijn we huiswaarts gegaan, want het
museum ging sluiten. We besloten bij de Chinees langs te gaan en wat eten mee te
nemen. We kozen voor een mini rijsttafel. Thuisgekomen realiseerden we ons dat
het toch wel heel veel was voor twee personen. Mijn vriendin vroeg of het goed
was dat ze haar buurvrouw even ging vragen. De buurvrouw had in haar ziekteperiode heel veel voor haar gedaan, maar was nu zelf beperkt door een opspelende oude kwaal, waardoor ze veel pijn had. Buurvrouw wilde graag even wat afleiding, maar was niet ‘gekleed’. “Geen probleem, gewoon komen” zeiden we. We
hebben heerlijk gegeten en gezellig gebabbeld. Toen ik weer naar huis wilde gaan,
zei buurvrouw: “Wacht even!” en kwam terug met een prachtige bos bloemen.
Deze had ze voor iemand anders gekocht, maar vond dat ik die nu verdiende. Toen
ik naar huis reed had ik een tevreden en voldaan gevoel. Ik had een fijne en gezellige middag gehad en ik niet alleen, dat was inmiddels wel duidelijk geworden. Ik
raad eenieder die in de gelegenheid is aan om op een gewone middag eens naar
dit museum in Ommeren te gaan. Het ligt aan de N320. Het is pretentieloos, gezellig, maar ook interessant en kost maar € 5,00 entree en de koffie € 1,50. Waar vind
je dit nog. Gewoon doen!
HS
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg. Tel. 0345 650310.
email: info@vuwestbetuwe.nl;
Zie voor uitgebreidere informatie de website: www.vuwestbetuwe.nl

CURSUSSEN CATEGORIE BEWEGING
o
o

Hatha yoga: Docent Jolanda Verburg vanaf eind augustus in Culemborg
Werelddans: start begin september op de maandagochtend

CURSUSSEN - CATEGORIE CREATIEF EN CULINAIR
o
o
o
o
o

Figuratief tekenen en schilderen. Staat op het programma in Tiel
Tekenen met je rechterhersenhelft: wegens groot succes weer in Culemborg
Cursus fotografie. Docent Arjan van der Beek
Koken in kookatelier in Geldermalsen. Docent Trea Verlangen: inspirerende lessen over indisch- en arabisch koken, pasta, tapas en kroketten.
Schrijven van je eigen boek. Docent Esther van Boekel neemt je mee in deze
ontdekkingstocht.

CURSUSSEN MENS & MAATSCHAPPIJ
o

Filosofie. Start 1 september in Culemborg.

CURSUSSEN - CATEGORIE TALEN
o
o

Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Russisch. In Culemborg, Geldermalen en
Tiel, maar ook online.
Leeskring: Nederlandse taal gaat in het najaar weer van start.

N.B. Start cursussen onder voorbehoud Corona.
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni

ta
ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
la
tie

APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg

ZO GA JE OM MET PROFESSIONELE HULP IN HUIS
Bron: pggm&co

Als mantelzorger krijg je vaak te maken met extra hulp in
huis. De ene professionele hulp vind je meteen aardig en bij
de ander duurt dat langer. De persoon voor wie je zorgt
moet ook wennen. Hoe ga je daarmee om? En wat doe je als de hulp in huis dingen
anders doet dan jij? Wij geven je drie tips.

Tip 1. Geef aan wat jij nodig hebt

Soms vindt de persoon voor wie je zorgt het lastig als er professionele hulp in huis
komt en voor hem/haar zorgt. Dan heb je wel een hele grote taak als mantelzorger. Ga hierover in gesprek met de persoon voor wie je zorgt. Vertel in dat
gesprek wat jij nodig hebt om goede zorg te geven.

Tip 2. Ga apart in gesprek met de thuiszorgmedewerker

Vraag aan de thuiszorgmedewerker of je hem of haar apart kunt spreken. De
thuiszorgmedewerker wil er samen met jou alles aan doen om het beste van de
situatie te maken. Samen zorgen jullie voor de ander. Tijdens het gesprek vertel je
wat wel en niet goed gaat. En je vertelt wat jij denkt dat de persoon voor wie je
zorgt nodig heeft. Vergeet jezelf niet in het gesprek. Geef eerlijk aan wat jij nodig
hebt als mantelzorger. Geef je grenzen aan. Thuiszorgmedewerkers mogen je
medische handelingen leren. Dat is helemaal niet erg. Je hoeft verplegende/verzorgende taken niet uit te voeren.

Tip 3. Denk na over veranderingen door de extra mantelzorg hulp

Als er hulp in huis komt, dan gaan dingen soms anders dan jij gewend bent. De
schoonmaak doet ze op een andere manier. En misschien vind jij dat helemaal niet
leuk. Maak jij je hier druk of zorgen over? Stel jezelf dan deze drie vragen en geef
eerlijk antwoord:
- Doet de thuiszorgmedewerker het anders of fout?
- Hoe vind ik het echt als iets anders wordt gedaan?
- Hoeveel tijd bespaar ik, nu de was voor mij wordt gedaan?
Als je deze vragen hebt beantwoord, stel je jezelf nog een bonusvraag
- Is het logisch om me hier druk over te maken?
Zo ja, ga dan in gesprek met de thuiszorgmedewerker. Vertel eerlijk hoe jullie de
dingen graag zien. En vergeet niet dat iedereen dingen anders doet. Zoek dus
samen naar een oplossing.
Voor mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij:
Steunpunt Mantelzorg/ElkWelzijn: Caroline van der Meulen tel: 06-83525112
of stuur een e-mail naar cvandermeulen@elkwelzijn.nl
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DENKT U DAT IEMAND DRINGEND PSYCHISCHE HULP NODIG HEEFT?
Gemeente Culemborg, (0345) 477 700 info@culemborg.nl

Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet
kan/gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel
dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid.
Wat gebeurt er met uw melding?
Het MBZ voert een verkennend onderzoek uit en geeft advies aan de gemeente.
Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als uit het onderzoek blijkt dat een inwoner verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, vraagt de gemeente
deze zorg aan bij de Officier van Justitie. De uiteindelijke zorg wordt geleverd door
een GGZ-aanbieder in combinatie met lokale (zorg)partners. Als er geen verplichte
zorg nodig is, bekijkt het MBZ welke andere hulp mogelijk is voor de betreffende
inwoner.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte
psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring
van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de
verplichte zorg een besluit nemen voor een crisismaatregel.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u
van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het
niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de
officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van
de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg kan worden ingezet als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel
toebrengt als gevolg van psychische problemen. En als vrijwillige hulp geen oplossing biedt. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg
kan in een instelling of thuis plaatsvinden. Betrokkene heeft recht op hulp van een
vertrouwenspersoon.

Waar kunt u melding doen?

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD
Gelderland-Zuid (tel. 088 1447144)
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

HET WASKNIJPERVERHAAL

DOOR RICHTE LOMMERT

Het is 1947, ik ben 17 jaar, zit in de 4e klas van de H.B.S en krijg 25 cent zakgeld
per week. Een bioscoopkaartje kostte gemiddeld 15 cent. Om met een meisje uit
te gaan had je dus minimaal 30 cent nodig, want in die tijd gold nog de ongeschreven wet “Waar broeken zijn, betalen geen rokken”. Om het meisje extra te
verwennen met een ijscoupe van tien cent bij Heck, vroeg dat dus nog extra
financiële offers. Een constant financieringstekort was dan ook meer regel dan
uitzondering.
Nu had ik in die tijd een oom die aandeelhouder was van een wasknijper fabriek.
Hij onderkende mijn verkooptalenten en stelde mij in de gelegenheid om wasknijpers in Amsterdam te verkopen. Ik accepteerde zijn aanbod en verkocht aan
kruideniers, drogisten en galanteriezaken bijna overal een doos. Aan elke doos
verdiende ik 50 cent. Zaterdags huurde ik een bakfiets en mijn broertje (14) ging
ze dan, samen met zijn vriendjes voor 10 cent per doos bezorgen.
De wasknijperverkoop viel natuurlijk op bij mijn goede vrienden Walter en Fred,
die ook wel wat extra wilden verdienen. Ik stelde voor om huis aan huis de wasknijpers aan te bieden en te verkopen. De oorlog was pas twee jaar geleden
afgelopen en aan veel artikelen was een tekort. En zo togen wij dus met z’n
drieën naar de Amsterdamse Afrikaner buurt, een “betere arbeidersbuurt”, ieder
met een doos van 50 kaarten op de bagagedrager. Na een dik uur was mijn doos
van 50 kaarten leeg maar Walter en Fred hadden maar een paar kaartjes verkocht. “De mensen hadden ze niet nodig” was hun argumentatie. Waarom lukte
het mij wel? We hebben onze gesprekken geëvalueerd en ontdekten het volgende: Fred en Walter belden aan en vroegen; “Mevrouw wilt u wasknijpers kopen”? of “Mevrouw heeft u wasknijpers nodig?” Het antwoord was bijna altijd
“Nee hoor”. Ik deed het heel anders. Wanneer na mijn aanbellen de deur,
meestal door een struise volksvrouw, werd opengedaan begon ik mijn verkoopgesprek: “Dag mevrouw, ik ben (onverstaanbaar gemompel) mag ik u wat
vragen?” Aangezien een mens het altijd fijn vindt als hem/haar naar een mening
wordt gevraagd, was het antwoord vrijwel altijd positief. Daarna volgde dan mijn
vraag: “Mevrouw, komt u ‘s maandags bij het ophangen van de schone was wel
eens wasknijpers te kort?”. Het antwoord was vrijwel altijd: “Natuurlijk, bijna
altijd”. De verkoop was verder eenvoudig: “Mevrouw daar heb ik de oplossing
voor, een kaartje van 15 wasknijpers van gestoomd beukenhout, een roestvrije
zevenslagsveer en een lijngat. Het kaartje kost 50 cent maar vandaag kan ik ze
aanbieden 2 kaartjes voor 95 cent, Wilt u 1 of 2 kaartjes?” Vrijwel iedereen kocht
1 of 2 kaartjes. Dit verkoopgesprek, zomaar bedacht door een 17-jarige puber in
1947, wordt tot vandaag in alle leerboeken aangehaald als voorbeeld van een
goed verkoopgesprek.
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

LEVENSVERHAAL CULEMBORG

ZOEKT NIEUWE VERTELLERS!

Door uw verhaal te vertellen en op te laten schrijven, kijkt
u terug op uw leven. Een blik op wie u nu bent en de weg
waarlangs u bent gegaan. Daarmee geeft u uw ervaringen
een plek en kunt u ze vervolgens delen met familie en
vrienden. U zult zien dat uw verhaal uniek is en de moeite
waard om verteld te worden.
Een vrijwilliger, die daarvoor een training heeft gevolgd,
komt gedurende een half jaar een keer per week naar u toe. Deze persoon
luistert naar uw verhaal en schrijft het op. Het blijft wel úw verhaal: ú bepaalt
wat erin komt.

‘IK ZOU ER WEL EEN BOEK OVER KUNNEN SCHRIJVEN’
Zo ontstaat een boek dat wordt aangevuld met foto’s en documenten, die u
belangrijk vindt. Het eerste exemplaar van uw levensverhaal is gratis.
Voor informatie /aanmelden: levendeverhalen@gmail.com of tel. 06-44639593.

PIANO BUITEN FESTIVAL

OP ZONDAG 13 SEPTEMBER

In overleg met de gemeente en fondsen wordt door
Stichting ‘PRO PIANO’ ook dit jaar het ‘PIANO BUITEN
FESTIVAl’ georganiseerd op 13 september van 13.0017.30 u. Er zijn steeds concerten van 30 minuten met een pauze/looppauze’ van
15 minuten voor een wandelingetje of het pakken van een terrasje. De ‘Bespeelmij-piano’ komt weer op de markt te staan.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

RIJBEWIJSKEURING 75+
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING
+ RIJBEWIJSKEURINGEN
Vrijdag: 04+25 sept., 09+23 okt., 06+20 nov., 04+18 dec. 2020
en op 08+22 jan., 05+19 febr., 05+19 maart, 09+23 april en 07+ 21 mei 2021.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-16.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren
versie. De op papier ingevulde geneeskundige verklaringen hebben een groot
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen,
alvorens een nieuw kan worden opgehaald. De regering is bezig om een regeling
te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets concreets
te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten media in de
gaten te houden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een
afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
Brief van het CBR
Uw (oude) rijbewijs
Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij
uw eigen apotheek),
Een flesje met uw eigen urine.
De bril die u draagt tijdens het autorijden.
Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas
Contant geld + uw bankpas (voor betaling aan keuringsarts)
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
November 2020

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

1,5 meter

A.VAN DIEMENSTRAAT18 b  CULEMBORG
TELEFOON (0345)53 01 46  WWW.FAMILYFIT.NL
Lezers van De Kijker kunnen voor € 10,00 per maand 2 x per week sporten op;
maandag, woensdag en vrijdag om 11.30 uur
dinsdag om 11.00 uur
Reserveren via www.familyfit-online.nl/online-reserveren

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

BESTUURSMEDEDELINGEN
SENIOREN EVENT

Ondanks het feit dat we een miserabel jaar hebben, hadden wij toch een prachtige
show: “Muzikale rondreis” voorbereid welke we aan de 65-plussers wilden aanbieden. We hadden alles gereed om op 28 november deze show te presenteren. Maar
helaas, het Covid-19 virus heeft in zijn hevigheid weer van zich laten horen met
daarbij weer een periode van thuis zitten en sociale distantie. Het bestuur heeft nu
besloten dat de show sowieso doorgaat maar uitgesteld wordt naar een andere,
latere datum. We gaan de show keurig inpakken in een mooi papiertje, er een
hele grote strik om heen doen en in de kast leggen. Zodra het verantwoord is om
Coronaproof een Evenement te houden, gaan we het uitpakken en als cadeau aan
alle 65-plussers van Culemborg aanbieden. We houden u op de hoogte.

THEATERWERKPLAATS VOOR OUDEREN
Senioren Collectief en theatermaker Marijn van den Bogaard hebben in gezamenlijkheid een projectplan opgesteld: ‘Ouderen on tour, theater maken voor en door
senioren’. Dit projectplan houdt in dat senioren op een creatieve en gezellige
manier samen gaan werken aan een theaterproduct. Een theater-product dat in
samenspraak met de senioren ontstaat om dilemma’s te benoemen die voor het
voetlicht kunnen worden gebracht. Het product ten tonele brengen voor groepen
die hier lering uit kunnen trekken, oplossingen kunnen aandragen en meer begrip
kunnen genereren voor het ouder worden en de daaruit voortkomende beperkingen en probleemstellingen. Hierover dan met professionals, mantelzorgers,
scholieren in gesprek gaan.
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Senioren Collectief
Culemborg, Stichting Elisabeth Weeshuis, De Gelderlandfabriek en Gemeente
Culemborg.
Voor verdere informatie: zie de oproep van de Theaterwerkplaats: ‘Ouderen on
tour’ op pag. 11
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

WACHTTIJDEN RIJBEWIJSKEURINGEN
De wachttijden voor de rijbewijskeuringen lopen op dit moment erg op. Wij willen
u erop attenderen dat we circa 75 jaar geleden een geboortegolf hebben gehad. U
kunt hieruit opmaken dat bij veel “babyboomers” eind dit jaar of komend jaar hun
rijbewijs gaat verlopen en ze gekeurd moeten worden. Hou hier rekening mee en
zet tijdig uw aanvraag tot verlenging in werking.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN VOOR BLOEDPRIKKEN
Voor bloedprikken bij de Barbara poli moet vanaf
1 september altijd online een afspraak worden
gemaakt. Dit vindt zijn oorzaak in de Corona maatregelen. Wij kregen echter signalen dat veel
ouderen daar moeite mee hebben, omdat zij niet
digitaal onderlegd zijn. Telefonisch kan er geen afspraak worden gemaakt. Wij hebben samen met
de KBO-PCOB hierover een brief gestuurd naar de
directie van het ziekenhuis Rivierenland en een
kopie naar mevrouw Baggerman, wethoudster van de gemeente Culemborg
en daarin onze zorgen uitgesproken. In deze brief hebben wij hen verzocht om
een mogelijkheid te creëren om hen, die moeite hebben met online een afspraak
te maken, ook telefonische hulp hierbij aan te bieden.
N.B.: Op 25 oktober kregen we het volgende antwoord: wanneer mensen de
afspraak NIET online kunnen maken, kunnen zij in overleg met hun huisarts een
telefoonnummer krijgen om de afspraak telefonisch te maken.

DE KIJKER BIJ MEER SENIOREN
In Culemborg zijn er momenteel ca. 5100 inwoners boven de 65 jaar. De Kijker wordt
nu in 1550 brievenbussen bezorgd. We zouden meer senioren willen bereiken, maar
in verband met de privacywetgeving kunnen wij niet aan adressen van senioren komen. Het bestuur heeft nu besloten om bij seniorenwoningen De
Kijker, met een brief daarin met uitleg, in de brievenbus te doen. Wil men De Kijker
ook 10 x jaar gratis ontvangen, dan kan dit worden opgegeven via de e-mail of per
telefoon bij Hennie Smidt telefoon 515013.
Velen hebben dit inmiddels al gedaan. Weet u iemand in uw omgeving, die hier ook
voor in aanmerking wil komen, schroom dan niet dit door te geven.
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
In deze Coronatijd heb ik veel tijd gehad om na te denken. Door de beperkte mogelijkheden om leuke dingen te doen, kwam steeds weer de ervaring van vorig jaar
boven. Ik was toen druk met acteerlessen en de uitvoering van het theaterstuk:
“Vóór ik het vergeet”. Een stuk dat speciaal bedoeld was voor leerlingen van Lek
& Linge en ROC Tiel. Na de reguliere schooltijden werden er ook openbare optredens gegeven. Een stuk dat jongeren moest interesseren voor de ouderenzorg
en de ouder wordende mens. Voor het eerst in mijn leven heb ik toen toneelgespeeld. Je zou zeggen: “Hoe kom je daar nu bij?”. Nou, dat kwam zo. Ik las een
oproep van regisseur en theatermaker Marijn van den Bogaard aan 65-plussers
met of zonder acteerervaring, die zin hadden in een nieuw avontuur. Nou ik ben
wel iemand die van uitdagingen houdt, dus dacht ik: “Ik ben 65 plus, ik voldoe aan
de eis, dus waarom ook niet!” Ik had wel zin in iets totaal anders, iets nieuws. Ik
kan zeggen dat dit een gouden inval is geweest. Ik had nog nooit toneel gespeeld,
maar tijdens de acteerlessen werd ik steeds enthousiaster en losser. Ik durfde buiten mezelf te treden en me te verdiepen in een andere ik. Ik kon tijdens het acteren thuis en de buitenwereld even vergeten. Met de ‘op de vloer’ scénes hebben
we veel gelachen en veel geleerd. De sfeer onder elkaar was dan ook heel bijzonder. Nadat we het theaterstuk “Vóór ik het vergeet” hadden uitgevoerd, gaven wij
unaniem te kennen graag door te willen gaan. Het was een ervaring, die ik niet
graag had willen missen. Iets totaal anders te doen. Iets wat ik nog nooit eerder
had gedaan. Iets wat totaal buiten mijn comfortzone lag. Iets waar ik zoveel plezier
aan beleefde en trots was op wat we met elkaar hadden neergezet. Je kunt het geloven of niet, terwijl ik hier weer aan zat te denken, kwam er deze week een mailtje van onze Marijn met de vraag of we weer mee wilden doen, want hij gaat in
november 10 nieuwe Workshops in acteren geven. Na deze 10 lessen wil hij dan in
groepjes wat instuderen en later in Culemborg op verschillende plaatsen op locatie
optredens geven. Optredens die maatschappelijke onderwerpen aan de orde brengen, met daaraan gekoppeld gesprekken met de toehoorders. Ik hoefde niet lang
na te denken, natuurlijk doe ik weer mee. Ik las van mijn ‘oud-collegaas’ dat zij ook
enthousiast reageerden en zin hadden om weer mee te doen. Maar eigenlijk zouden wij het nóg leuker vinden om de nieuwe uitdaging met nieuwe deelnemers te
delen. Te laten ervaren, dat je nooit te oud bent om iets nieuws op te pakken.
Daarom heb ik Marijn gevraagd om in deze De Kijker een oproep te doen. Want
lieve mensen: niet geschoten, dan heb je wat gemist!
HS
DE KIJKER NOVEMBER 2020
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

OUDEREN ON TOUR is de theaterwerkplaats voor 65-plussers. Na het succes van
‘Voor ik het vergeet’, de theatervoorstelling die vorig jaar tot stand kwam in De
Gelderlandfabriek, zijn de makers vastberaden door te gaan met ‘Ouderen on
tour’. Dé creatieve ontmoetingsplek voor senioren, waar educatief theater wordt
gemaakt onder leiding van professionele theatermakers.

Speel mee! Ben je ouder dan 65 jaar en nieuwsgierig naar het maken van

theater? Zit je vol verhalen die je zou willen delen met een publiek? Zou je op de
planken willen staan om bij te dragen aan betekenisvolle ouderenzorg? Heb je al
ervaring met acteren óf heb je zin om een nieuw avontuur aan te gaan? Schrijf je
dan in!
Theaterworkshops. Vanaf 11 november worden op woensdag- en donderdagmiddag tien theaterworkshops aangeboden in De Gelderlandfabriek. Er zal worden
gewerkt in kleine groepen, zodat er zorgvuldig afstand kan worden gehouden. De
workshops vinden plaats om 13.00 uur én om 15.00 uur, duren anderhalf uur en
zullen steeds worden afgesloten met koffie & thee.
Ontmoeting, (leren) acteren, het maken van scenes en het reflecteren op actuele
thema’s in de zorg staan centraal. De periode zal worden afgesloten met een presentatie in het theater.
Kosten: €100,- voor 10 workshops (De eerste workshop kun je vrijblijvend
uitproberen). Na de theaterworkshops kun je besluiten om je in te schrijven voor
het productietraject. Binnen een avontuurlijk creatief team zal worden toegewerkt
naar korte, educatieve voorstellingen over zorg, welzijn en geluk op leeftijd. De
voorstellingen zullen onder anderen worden gespeeld voor het onderwijs, zorgprofessionals en mantelzorgers.
Wil je meer weten of je inschrijven voor de theaterworkshops? Neem contact
op: www.degelderlandfabriek.nl/cursus-aanbod marijnbogaard@hotmail.com
tel. 06 44377452.
DE KIJKER NOVEMBER 2020
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“Ik zou wel een computercursus willen
volgen, zodat ik met mijn kleinkinderen
kan mailen.”
“Het koor waar ik lid van ben gaat
binnenkort een dagje uit. Ik zou graag
mee gaan, maar het is te duur voor mij.”
Een ﬁnanciële bijdrage
Hee� u de pensioengerech�gde lee�ijd (AOW en klein pensioen) en hee� u
weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een
bijdrage van de Doe Mee(r) regeling.
Ouderen met een ne�o inkomen tot €1.302,68 (alleenstaand) en €1.767,57
(echtpaar/samenwonend) komen in aanmerking voor de regeling.
Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-

Waarvoor
Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal ac�ef zijn, maar daar nu om
ﬁnanciële redenen vanaf moeten zien.
U kunt dan denken aan georganiseerde of individuele ac�viteiten buitenshuis,
maar ook aan kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
De regeling kan ook gebruikt worden voor maal�jden of een kopje koﬃe of
thee buiten de deur.

Regeling aanvragen
U kunt uw verzoek indienen via een van onderstaande medewerkers van
ElkWelzijn.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

TALKPOEDER IS VEELZIJDIGER DAN U DENKT
MAX Publicatiedatum: 26 augustus 2020

Hoewel talkpoeder vooral bekend staat als een goede verzorger van babybillen, is
het voor veel meer toepassingen handig. Hier beschrijven we er een aantal.

Vocht absorberend

Talk is een mineraal, een waterstof houdend magnesiumsilicaat. Het wordt ook
wel speksteen genoemd. Talkpoeder is fijngemalen talk waar verder niets aan
wordt toegevoegd, hooguit geurstoffen. Een van de belangrijkste eigenschappen is
dat het in staat is om een hoop vocht op te nemen. Daarnaast kan het wrijving
tegengaan.

Huidirritatie en jeuk

Heeft u na het scheren huidirritaties? Doe er wat talkpoeder op. Het poeder
heeft een verkoelende werking en brengt de huid tot rust. Zo voorkomt u rode
geïrriteerde poriën na het scheren en jeuk. Voor zowel mannen als vrouwen.

Zweten

Het helpt ook bij zweten. Heeft u snel zweetplekken onder de armen? Doe voordat
er u deodorant op spuit (of rolt) wat talkpoeder onder uw oksels. Dit voorkomt
overmatig zweten. Deodorant helpt immers alleen tegen zweetgeurtjes. En voor
wie de oksels scheert, doe er na het scheren ook wat talkpoeder op. Dat voorkomt
een geïrriteerde huid onder de armen.

Droogshampoo

Deze ‘shampoo’ geeft haar meer volume zonder dat u het helemaal hoeft te föhnen. Met een beetje talkpoeder krijgt u hetzelfde effect. Doe een beetje poeder op
de haaraanzet en kneed het door uw haar. Klaar! Voelt het haar wat vettig aan,
doe dan ook wat talkpoeder op hoofdhuid en dit voelt direct fijner aan.

Huis-tuin-en-keukenmiddel

Strooi wat poeder op plekken waar mieren het huis in komen op de drempels en
dorpels en u zult zien dat ze wegblijven. Omdat ze dan geen grip meer hebben.

Vlekken

Aangezien talkpoeder makkelijk vocht absorbeert is het ook een handig middel
tegen vlekken. Doe, voor u het kledingstuk in de was doet, wat poeder op de vlek,
laat even intrekken en was het in de machine. Het poeder absorbeert het vet en
vocht, dus het wasgoed komt weer stralend schoon uit de wasmachine.

Krasjes verwijderen uit bijvoorbeeld uw telefoonscherm

Meng 2 delen talkpoeder met 1 deel water. Roer tot een dikke pasta en wrijf het
met een droge doek in cirkelvormige bewegingen over de krassen. Neem af met
een vochtige doek en als het goed is, is de kras verdwenen.
DE KIJKER NOVEMBER 2020
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace
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Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03 4104 BE Culemborg
0345 - 530303 | info@rtg.nl | www.rtg.nl

KRINGLOOPWINKEL

HABBEKRATS

Iedereen in Culemborg kent “BARTJE”, de prachtige winkel in 2e hands spullen.
Sinds een paar jaar zijn daar bijgekomen: “STAARTJE”, midden in de binnenstad en
HABBEKRATS.

HABBEKRATS bevindt zich aan de Randweg nr. 2. Hier zit een geschiedenis aan vast
die ondergetekenden graag met u willen delen. De organisatie achter de winkel
heet “NACHAMU”. Deze Hebreeuwse naam heeft een diepe betekenis, nl. een
bijbeltekst uit Jesaja 40 waarin God zegt: “Troost, troost mijn volk”. En dat volk is
Israël.
In de jaren na de WO2 wilden we als volk Israël nog wel troosten. Het volk kreeg
sympathie vanwege het vele leed dat de Israëli’s hadden ondervonden. Maar
doordat Israël in politiek opzicht niet zo handelde zoals men verwachtte, verdween de sympathie in de loop der jaren. Dat neemt niet weg dat de opdracht van
God blijft staan: nl. om Israël te troosten en stichting Nachamu wil aan deze
opdracht gehoor geven.
Hoe zij dat doet?
Door kleding in te zamelen en te verzenden naar arme joden in de Oekraïne en
Israël. Daar wordt de kleding voor weinig geld verkocht aan Joden, en in Israël ook
aan Arabieren. Dit gaat via de bestaande lokale (door Nachamu opgezette) projecten. Om de kleding, meubels en huisraad (waar specifiek om gevraagd wordt),
te verzenden zijn containers nodig. Het verzenden is erg kostbaar. Om hierbij te
helpen zijn de kringloopwinkels opgezet.
Elke woensdag is de winkel open
We zouden de winkel erg graag vaker open willen doen, maar dan zouden we
meer vrijwilligers moeten hebben voor allerlei werkzaamheden in en rondom de
winkel. Dus als u tijd/zin mocht hebben om ons te helpen zou dat geweldig zijn.
Het gaat soms maar om een paar uur tijdens een dagdeel.
In ieder geval bent u van harte welkom als u van 2e hands spullen houdt! De
hoeveelheid spullen die bij ons afgeleverd wordt is indrukwekkend. We leven in
economisch onzekere tijden en dat maakt ook dat steeds meer mensen komen
zoeken naar iets van hun gading. Niet alleen van harte welkom om te komen kijken
en snuffelen, maar ook om misschien uw onmisbare hulp aan te bieden!
Te bereiken op woensdag van 9.30- tot 15.00 u. op telefoon 06-20505322.
Elsfried Koelman (oud bestuurslid PCOB )
Hans Dirkse, bestuurslid KBO-PCOB en Seniorencollectief
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

UITREIKING BOEKEN LEVENSVERHAAL
Op 5 september 2020 was het zover: de feestelijke uitreiking
van de ‘Levensverhalen’ aan vijf Culemborgers was een feit.
Vanwege alle perikelen rond Corona heeft dit iets langer op
zich laten wachten dan andere jaren. De middag begon om 12.00 uur bij een van
de deelnemers thuis: een rode loper, een chique fauteuil, slingers, ballonnen,
champagne, toespraken en een lied gezongen door Mieke Kuyper maakten de
uitreiking tot een onvergetelijke gebeurtenis. Joyce van der Burgh reikte het door
haar geschreven boek uit aan mevrouw Leny van Loon. De overige vier vertellers
werden om beurten met hun familie en vrienden ontvangen in ‘De Ontmoeting’.
Ook daar was de sfeer feestelijk en zagen we mensen die heel blij waren met hun
boek en met de aandacht die ze kregen. De speciaal voor hen gezongen liedjes
werden zeer op prijs gesteld.
Coördinator Levensverhaal Joyce van der Burgh volgt Loes van Baaren op als
coördinator ‘Levensverhaal’. Schenking van ‘Kruisvereniging Culemborg’ schonk
‘Levende Verhalen Culemborg’ een mooi bedrag.
In november gaan we weer van start met een nieuwe cyclus van de ‘Culemborgse
Verhalenboom’. Senioren uit Culemborg gaan met elkaar herinneringen aan
vroeger ophalen en verhalen delen. Het thema van komend seizoen is “hoe wij
opgroeiden”. Hoe we van kind stapsgewijs volwassen werden en een eigen plekje
in de maatschappij wisten te vinden. Vorig jaar stond “de schooltijd” centraal. Met
dit nieuwe thema schuiven we dus door naar de volgende levensfase. Een verhalentafel bestaat uit 6 tafelgesprekken van telkens twee uur. De gesprekken hebben
plaats in kleine groepen. We starten in november 2020 en ronden af in maart
2021. De groepen komen bij elkaar op diverse locaties in Culemborg. Op iedere
locatie hanteren wij uiteraard de voorgeschreven Coronamaatregelen.

Verhalentafel begeleiders gezocht

We zijn op zoek naar nieuwe verhalentafelbegeleiders die in een groep met
ouderen een gesprek op gang kunnen brengen en ervoor kunnen zorgen dat alle
deelnemers aan bod komen. De begeleiders maken deel uit van een team van circa
15 vrijwilligers. Speciaal voor geïnteresseerden was er een informatiebijeenkomst
op dinsdag 6 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de ‘Ontmoeting’, Admiraalvlinderlaan 2, Culemborg.
Eveline Brand, secretaris
tel. 06 44639593 E: levendeverhalen@gmail.com
DE KIJKER NOVEMBER 2020
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni

ta
ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
la
tie

APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg

MANTELZORGCOMPLIMENT
Waardering

Als waardering voor de inzet van mantelzorgers reikt de gemeente Culemborg in 2020 het mantelzorgcompliment uit, een
bedrag van €125,- dat vrij te besteden is door de mantelzorger.
Het compliment is bedoeld voor mensen, mantelzorgers, die langdurig en (soms
zeer) intensief zorgen voor iemand uit hun sociale omgeving. Mantelzorg is geen
vrije keuze, maar iets wat de mantelzorger ‘overkomt’. Voor het verkrijgen van het
mantelzorgcompliment gaat het om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die van de mantelzorger vaak structurele aanpassingen vraagt in zijn of haar
eigen leven.

Voorwaarden

Je kunt als zorgvragende een mantelzorgcompliment aanvragen als je meer dan
8 uur per week ondersteuning krijgt van een mantelzorger. Daarnaast moet je een
zelfstandig wonend inwoner van Culemborg zijn die met een langdurige beperking
verzorgd en ondersteund wordt. Zorg die nodig is voor het dagelijks functioneren
van die inwoner en/of deelname aan de samenleving.
De zorgvrager kampt op het moment van aanvraag óf al langer dan een jaar met
de beperking. De hulp van de mantelzorger gaat verder dan de zogenaamde
‘gebruikelijke’ hulp die redelijkerwijs van mensen uit de sociale (familie)kring van
iemand mag worden verwacht.
Zorgvragers kunnen een mantelzorgcompliment uitdelen als zij mantelzorg nodig
hebben die voldoet aan bovenstaande omschrijving. Daarnaast mag de aanvrager
in 2020 nog geen andere aanvraag hebben ingediend, en mag de mantelzorger
niet eerder een mantelzorgcompliment in 2020 hebben ontvangen. Alle aanvragen
beoordelen we op deze voorwaarden.
Om ervoor te zorgen dat de complimenten echt daar komen waar ze bedoeld zijn,
kan ElkWelzijn om extra informatie of onderbouwing vragen. Het niet kunnen
leveren van deze extra informatie kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag.
Acht weken na het indienen van de aanvraag volgt een beslissing.

Het mantelzorgcompliment aanvragen

Je kunt je aanvraag voor het compliment van 2020 tot uiterlijk 31 december 2020
indienen via het aanvraagformulier mantelzorgcompliment.
De uitbetaling van de mantelzorgcomplimenten 2020 gaat vanaf 1 maart lopen.
Let op: Als je in 2019 het mantelzorgcompliment hebt ontvangen moet je het voor
2020 opnieuw aanvragen.
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

HEEFT EEN 50-PLUSSER EXTRA
VITAMINES NODIG?
Vrouwen van boven de 50 jaar en mannen
van boven de 70 krijgen dikwijls het advies
om extra vitamine D bij te slikken.
Dit vermindert de kans op vallen en op
botbreuken.

Hoeveel vitamine D heb jij nodig als
50-plusser?
Je kunt druppels, capsules of tabletten vi-

tamine D kopen bij de apotheek of drogist. Meestal staat op het etiket vitamine D3, en soms D2. Je kunt beide kiezen.
Vitamine D3 heeft wel een iets sterkere werking dan vitamine D2. Goedkopere
huismerken zijn even goed als de duurdere merken. De hoeveelheid microgram
staat op het etiket.

Welke klachten voorkom je door vitamine D te slikken?

Bij een tekort aan vitamine D kun je last hebben spierzwakte, pijn in de botten,
moeilijk op kunnen staan en gemakkelijk brekende botten. Door de spierzwakte en
last van je botten val je makkelijker.
Verder kan een tekort aan vitamine D en calcium botontkalking veroorzaken en
osteoporose, dat is botontkalking in ernstige vorm. Dit speelt vooral bij vrouwen
na de overgang. Ook bij osteoporose heb je een grotere kans om een bot te
breken.

Hoe krijg je normaal gesproken vitamine D binnen?

Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Het lichaam kan onder invloed
van zonlicht in de huid vitamine D zelf aanmaken. Wanneer je een getinte of
donkere huid hebt maakt je lichaam minder vitamine D uit zonlicht aan.
Vitamine D zit ook in eten: vooral in vette vis, en met wat lagere gehaltes in vlees
en eieren. Vitamine D wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en
braadproducten.

Andere vitamines slikken?

Andere voedingssupplementen slikken is niet nodig als je gezond en gevarieerd
eet. In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn om vitamines bij te slikken,
bijvoorbeeld als je eenzijdig eet of soms bij ziekte. Als je denkt dat je extra vitamines nodig hebt kun je dit overleggen met je arts.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

THEATER DE FRANSCHE SCHOOL

Stadstheater van Culemborg: dé plek voor theater, film en kindervoorstellingen.
Wij zijn een organisatie die wordt ondersteund door meer dan 80 enthousiaste
vrijwilligers. Jaarlijks presenteren wij ongeveer 60 professionele voorstellingen en
150 films. Daarnaast zijn wij een podium voor lokaal talent, amateurvoorstellingen, schoolvoorstellingen en tal van andere activiteiten.
Met de start van het nieuwe theaterseizoen, heeft
De Fransche School niet alleen een gerenoveerd
pand. Ook heeft een nieuwe directeur het stokje van
de vertrekkende Danny van Zuijlen overgenomen.
Het bestuur is blij met zijn opvolgster: Wieke
Vrijhoef.
Wieke heeft in de afgelopen jaren als programmeur
en MT-lid bij theater ‘De Weijer’ in Boxmeer gewerkt. Ze is opgeleid in Cultuurbeleid en Theaterwetenschappen, van waaruit ze
een breed netwerk heeft opgebouwd in de sector. Ze gelooft sterk in de kracht
van 'het kleine theater' en kijkt dan ook enorm uit naar deze nieuwe uitdaging in
Culemborg. Het bestuur is ervan overtuigd dat er samen met haar weer heel
veel mooie dingen gaan gebeuren in De Fransche School! Bezoek je binnenkort
een voorstelling of film, dan is de kans groot dat je Wieke tegenkomt! Het 2020
programma is nu beschikbaar!

De Fransche School staat midden in de samenleving

De Fransche School vindt talentontwikkeling en het maken van verbindingen
tussen amateurkunst en professionele kunst belangrijk. In de programmering
besteden we daarom speciale aandacht aan talent uit de stad en uit de regio. De
Fransche School organiseert jaarlijks, met verschillende samenwerkingspartners
(maatschappelijke organisaties, scholen, verenigingen en bedrijven) diverse
projecten met, voor en door de stad.

Toegang voor mindervaliden en rolstoelgebruikers

Het theater is toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Helaas kunt
u de daarvoor bestemde plaatsen niet via de webshop bestellen. Wilt u gebruik
maken van een rolstoelplaats of heeft u andere wensen? Stuur dan een e-mail
naar kassa@theaterdefranscheschool.nl met uw naam, contactgegevens en uw
wensen. U kunt ook bellen (bij geen gehoor een boodschap inspreken) met
0345-521546. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
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Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

VERVOLG THEATER FRANSCHE SCHOOL
Gebruik van ringleiding voor slechthorenden

Voor films beschikt het theater over een ringleiding voor gehoortoestellen. Voor
het gebruik van de ringleiding dient u het gehoortoestel op de T-stand te zetten.
De Fransche School is niet alleen een theater, maar ook een filmhuis. Wekelijks is
er een gevarieerd aanbod van actiefilms, drama, komedie en romantische films
te zien.
Voor het oudere publiek vertonen we regelmatig een middagfilm, en voor de
jeugd hebben we ook een actueel en aantrekkelijk filmaanbod.

Bezoekers die te laat komen

Deze kunnen voor een gesloten zaaldeur komen te staan. Bij voorstellingen met
een pauze kan er na de pauze in de zaal worden plaatsgenomen. Kaarten worden niet teruggenomen.

NIEUWSBRIEF ‘GEZOND OUDER WORDEN’
Zowel landelijk als lokaal is er veel aandacht voor het
brede onderwerp ‘gezond ouder worden’, dat veel
thema’s omvat. In deze eerste editie van Gezond
Ouder Worden is er speciale aandacht voor het onderwerp ‘Stoppen met roken’.
Vitaal ouder worden en valpreventie worden in de
nieuwe landelijke gezondheidsnota 2020-2024 genoemd als een van de vier
speerpunten. Waarbij voorkómen een van de drie ambities is. We hopen u in het
vervolg op regionaal niveau te kunnen informeren over diverse (preventie)
thema’s die ouderen aangaan. We nodigen u van harte uit om, als u ideeën of
vragen heeft over de invulling van de nieuwsbrief of over Gezond ouder worden,
deze met ons te delen.
U kunt ons bereiken via: gezondleven@ggdgelderlandzuid.nl
Met vriendelijke groet,
Nancy Albertz en Maaike Geertzen,
Projectleiders Gezond Ouder Worden
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
December 2020 / Januari 2021

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

1,5 meter

A.VAN DIEMENSTRAAT18 b  CULEMBORG
TELEFOON (0345)53 01 46  WWW.FAMILYFIT.NL
Lezers van De Kijker kunnen voor € 10,00 per maand 2 x per week sporten op;
maandag, woensdag en vrijdag om 11.30 uur
dinsdag om 11.00 uur
Reserveren via www.familyfit-online.nl/online-reserveren

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

VAN DE VOORZITTER
We gaan alweer de maand december in. Het jaar
2020 zit er bijna op. Een memorabel jaar. Een jaar
dat de geschiedenisboeken in zal gaan. Een jaar
waarin een virus een pandemie heeft veroorzaakt
en wereldwijd het totale leven heeft beheerst. Een
jaar met al zijn hindernissen, letterlijk en figuurlijk
afstand nemen, met besmettingen, ziektes en
verdriet, maar ook met hoop en liefde. Een jaar
waarin we hebben geleefd in een rollercoaster van
emoties. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier,
maar zeker is dat we allemaal moeite hebben
gehad te aanvaarden beperkt te zijn in onze mogelijkheden.
Feestdagen zullen anders worden gevierd dan we gewoon zijn, maar ondanks alles
wil ik toch iedereen een goede maand december toewensen en een naar wens
verlopende jaarwisseling. Ik begrijp dat dit door iedereen anders zal worden
ervaren, maar laten we niet te veel stil staan bij wat niet kan, maar koesteren wat
wél kan. De December maand is ook een maand waarin overleden dierbaren het
sterkst worden gemist. Ik hoop van harte dat er troost kan worden gevonden in
fijne herinneringen aan hen die er niet meer zijn. Fijne herinneringen die kostbaar
zijn en waar niemand aan kan komen. Ik hoop ook dat we het jaar kunnen afsluiten
met hoop. Hoop dat we ons normale leven weer kunnen oppakken. Kunnen doen
wat in onze mogelijkheden ligt, vrienden en bekenden ontmoeten en er op
uitgaan.
Ik kan u wel melden dat wij weer een mooie show op de plank hebben liggen.
In 2021 halen we deze uit de koelkast, zodra de Corona maatregelen ons dat
toelaten. Het wordt een mooie “muzikale rondreis door Nederland”. Een show,
die gemaakt is als compensatie voor de gemiste gezellige uitjes en vakantie in
2020. Ik zie ernaar uit om u tijdens deze reis in het DS-eventcenter te mogen begroeten. De datum staat nog niet vast maar hopelijk wordt het eind februari.
Voor de komende dagen, waarin het Covid virus waarschijnlijk nog steeds ons
dagelijks leven beheerst, wens ik iedereen toe dat er een klein zonnetje doorbreekt op grijze dagen. Ik wens u sowieso in alle opzichten veel zon toe voor de
komende tijd.
Hennie Smidt, voorzitter
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Stichting Samen Verder
Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com
info@stichtingsamenverder.com

BARTJES

KRINGLOOPCENTRUM

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u
Zaterdag : 10.00 – 13.00 u
Telefoon : 0345 – 517680

Vele winkeltjes; kleding, schoenen, boeken, meubels, speelgoed, cd’s en lp’s.
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd – altijd in goede staat!
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website).

De ‘Bied-kast’; de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel.

Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.

KLAARTJE
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

Ma.
t/m
Zo.

08.00 – 12.00 uur
13.00 – 18.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Medewerkers van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking
van deur tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving.
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300.
Klaartje rijdt geen lijndienst, maar levert maatwerk, jaarlijks ca.20.000 ritten.
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verkoper in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er,
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.!

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt!

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken

In de media wordt steeds meer aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder
ouderen en het gebrek aan beweging. Ik ben bang dat dit alleen maar erger wordt.
Neem nou het volgende: in onze jeugd liep iedereen zomaar via de achter- of
voordeur binnen. Wilde je iemand wat vragen dan sprong je op de fiets en ging er
even heen. Wat zijn de tijden dan toch veranderd. Neem nou heden ten dage.
Visite komt alleen op afspraak. Zomaar binnenlopen is er niet meer bij. Op visite
gaan, daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor.
We videobellen, appen of chatten of hoe het allemaal ook mag heten. De zorginstanties maken zich druk om eenzaamheid bij ouderen. De ontwikkelingen in de
sociale media zorgen er wel voor dat we straks alleen nog maar naar een vierkant
scherm kijken. Geen persoonlijke contacten meer. Ook niet in de zorg, digitale
systemen worden ontwikkeld om met zo weinig mogelijk menskracht de ouderen
gepaste zorg te bieden.
Terwijl ik dit schrijf denk ik weer aan een mevrouw die huishoudelijke hulp kreeg.
Als de hulp moest komen, dekte zij de tafel met haar mooiste servies en lekkere
dingen. Ze vond het belangrijker eens met iemand aan de tafel te zitten dan dat er
stof werd afgenomen. “Het stof blijft wel liggen, maar gezelligheid en persoonlijke
aandacht kan niemand mij geven als ik alleen ben” was haar reactie.
Ook bewegen is een onderwerp van deze tijd. Wij ouderen moeten veel bewegen,
aldus de medische wetenschap, maar de digitale wetenschap laat ons steeds minder bewegen. Alle lampen in de kamer komen op een timer te staan. Opstaan om
de gordijnen dicht te doen? Nee, ook daar hebben we een systeem voor. ’s Avonds
hoeven we straks alleen nog maar te zitten.
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PARTYCENTRUM

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

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

www.partycentrumdelantaarn.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

vervolg pag. 07: UIT HET LEVEN GEGREPEN

Alleen onze vingers mogen nog wat doen, want we moeten wel op de afstandsbediening een knopje indrukken. Ach nee, dat is ook alweer ouderwets.
Je hoeft alleen nog maar je stem te gebruiken, want als je Google aanroept dan
wordt het gedaan. Alleen onze stem is straks nog belangrijk.
Onze stem, die wij als ouderen dan maar in de strijd moeten gooien. Een stem, die
de jeugd wijst op het belang van persoonlijk
contact. Niet via een telefoon of I-pad
communiceren, maar gewoon praten en
naar mensen toegaan. Thuis aan tafel een
spelletje met elkaar doen. Niet alleen met je
schermpje op de bank.
Gaat door deze Corona pandemie alles sneller veranderen? Gaan de kinderen in de
toekomst alleen nog maar online les krijgen? Gaan we familie en vrienden alleen
nog maar vanaf een schermpje spreken? Dan is eenzaamheid schering en inslag.
En niet alleen bij de ouderen maar ook bij de jeugd. Laten wij blij zijn dat wij andere tijden hebben gekend en dit nog heel lang koesteren. Laten we nog lang bij
elkaar op visite gaan. Alleen wijzelf kunnen zorgen dat we niet vereenzamen. Wij
samen met die ander.
HS

HET SINTERKLAASFEEST

DOOR RICHTE LOMMERT

NEE, NEE, NEE, dit verhaaltje gaat niet over de
zwartepietendiscussie maar over het leukste en ook
uniekste kinderfeest in de wereld. Het is een herinnering aan een feest dat zeker 80% van de lezers
van De Kijker minimaal driemaal hebben gevierd:
éénmaal als kind, éénmaal als organiserende ouders
en éénmaal als toekijkende- en kadootjes gevende
opa/oma.
Ik herinner mij nog goed de eerste keer, dat ik door
mijn ouders op het verkeerde been werd gezet,
(lees) glashard werd voorgelogen. Mijn moeder vertelde mij van een goede Sinterklaas, die met zijn
knecht, Zwarte Piet, aan kindertjes die zoet waren
geweest, cadeautjes kwam brengen.
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KAASSHOP

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

CULEMBORG

Markt 40 - 4101BZ - Culemborg
Telefoon: 0345 - 516963

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00
za 10:00 - 17:00

10% KORTING

E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

vervolg pag.09: SINTERKLAASFEEST

Ik moest dan de sinterklaasliedjes zingen en dan zou zwarte Piet door de
schoorsteen komen en iets in mijn schoen doen. Dus zong ik iedere avond alle
liedjes die ik kende voor de grote salamanderkachel met de ingezakte waterketel.
De volgende morgen lag er dan een chocolade kikker of een ander chocolade beest
in mijn schoen.
Mijn volgende herinnering is als achtjarige aan de intocht in Amsterdam. Ik twijfelde al een beetje aan de waarheid over het bestaan, maar toen ik al die mensen
zag die op de route stonden, en de burgemeester die de Sint verwelkomde, moest
het toch wel waar zijn. Mijn moeder en ik stonden op het Rokin en daar kwam
Sinterklaas, gezeten op een wit paard. Naast het paard liep een Zwarte Piet met
een zak over zijn schouder en een roe (een takkenbosje) in zijn hand. Toevallig had
ik iets gehoord over de goede bisschop uit Madrid. Ik zag een kruis op zijn mooie
mijter en riep ter plekke ontsteld uit: “Mam, de sint is Rooms!”, waarop zij glashard reageerde: “Nee jongen, deze bisschop is gereformeerd.”
Dan komt de waarheid en vervagen de herinneringen. Maar dan zijn we 25-30 jaar
later en ben ikzelf de misleider, oftewel de grote leugenaar.
De grote salamander is een oliestookhaard geworden waar op een bepaald
moment 4 paar kinderschoentjes voor stonden, die ook weer gevuld werden met
dezelfde soort kikkers als 25-30 geleden. De leukste herinneringen stammen uit de
volwassen tijd, wanneer de kinderen groot zijn en met aanhang pakjesavond
komen vieren in het ouderlijk huis. Eerst worden er lootjes getrokken, surprises
bedacht en in elkaar geknutseld. Met mooie gedichten worden de gekste cadeautjes dan uitgepakt.
De laatste keer dat veel oudere
mensen het sinterklaasfeest vieren
is als meelevende en cadeautjes
gevende grootouders. In een soort
trance kijken opa en oma naar de
kleinkinderen, die vol verwachting
naar de goed gevulde zak van Sinterklaas kijken en nog geloven dat deze
uit Spanje door de goedheiligman is
meegebracht. En daarmee is de
cirkel rond.
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“Ik zou wel een computercursus willen
volgen, zodat ik met mijn kleinkinderen
kan mailen.”
“Het koor waar ik lid van ben gaat
binnenkort een dagje uit. Ik zou graag
mee gaan, maar het is te duur voor mij.”
Een ﬁnanciële bijdrage
Hee� u de pensioengerech�gde lee�ijd (AOW en klein pensioen) en hee� u
weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een
bijdrage van de Doe Mee(r) regeling.
Ouderen met een ne�o inkomen tot €1.302,68 (alleenstaand) en €1.767,57
(echtpaar/samenwonend) komen in aanmerking voor de regeling.
Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-

Waarvoor
Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal ac�ef zijn, maar daar nu om
ﬁnanciële redenen vanaf moeten zien.
U kunt dan denken aan georganiseerde of individuele ac�viteiten buitenshuis,
maar ook aan kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
De regeling kan ook gebruikt worden voor maal�jden of een kopje koﬃe of
thee buiten de deur.

Regeling aanvragen
U kunt uw verzoek indienen via een van onderstaande medewerkers van
ElkWelzijn.

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN
Publicatie Max, 24 augustus 2020

OVER AZIJN GESPROKEN

Azijn kent veel verschijningsvormen, maar welke azijn gebruikt u nu precies voor
wat? Wij lichten er een aantal populaire soorten uit en vertellen u waarvoor u
het kunt gebruiken.

Schoonmaakazijn

De naam zegt het al: met schoonmaakazijn kunt u schoonmaken. In huis, wel te
verstaan, want schoonmaakazijn dient u niet te gebruiken om het onkruid dood te
maken of de groene aanslag van de tegels te verwijderen. “Deze middelen zijn niet
beoordeeld op de risico’s als je ze buiten gebruikt tegen groene aanslag”, schrijft
‘voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal’ op de eigen website.
Ook binnenshuis kunt u schoonmaakazijn niet overal gebruiken. Zo kunt u er beter
geen natuursteen mee reinigen, want het zuur in de azijn kan dit soort steen beschadigen. Ook bij het reinigen van de wasmachine kunt u schoonmaakazijn beter
links laten liggen, aangezien het de rubbers kan beschadigen.
Voor ontkalken is schoonmaakazijn dan wél weer ideaal, evenals voor het ontstoppen van de gootsteen.

Natuurazijn

Natuurazijn kunt u zowel gebruiken tijdens het schoonmaken als in de keuken. In
principe kunt u alles wat u met schoonmaakazijn kunt reinigen, ook schoonmaken
met natuurazijn. Het verschil is dat natuurazijn iets minder zuur is, waardoor het
veiliger is om met deze azijnsoort de wasmachine te reinigen. Daarnaast kunt u het
ook als basis voor sladressings gebruiken, bijvoorbeeld. Ook bij deze azijnsoort
geldt: gebruik het alleen binnenshuis en niet in de tuin.

Appelazijn

Appelazijn is een azijnsoort die u ook kunt kennen als appelciderazijn of cider.
Alleen de naam is anders, maar het product hetzelfde. Appelazijn kunt u gebruiken
in de keuken als basis voor een dressing of als vervanger van citroensap.
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace
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Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03 4104 BE Culemborg
0345 - 530303 | info@rtg.nl | www.rtg.nl

Witte- en rode wijnazijn

vervolg pag. 13: OVER AZIJN GESPROKEN

Dit is ideaal voor in de keuken. Zo kunt u het bijvoorbeeld goed gebruiken voor het
inmaken van groente of fruit, als smaakversterker in een gerecht of als basis voor
een dressing. Hoewel beide wijnazijnen zijn, smaken zij niet hetzelfde. Witte
wijnazijn is wat zuurder, terwijl rode wijnazijn een wat stevigere smaak heeft. Het
is overigens niet zo dat alle witte wijnazijn of alle rode wijnazijn precies hetzelfde
smaakt. Dat komt omdat er een heel scala is aan witte- en rode wijnazijnen die
allemaal een andere druivensoort als basis hebben. In principe zijn er dus net
zoveel wijnazijnen als dat er wijnen zijn.

Balsamico

De Italiaanse azijnsoort balsamico is geliefd over de hele wereld. Deze azijn is een
echte smaakversterker die u kan toepassen op heel veel soorten gerechten. Zo
haalt het zowel de smaak van vlees of vis als van vruchten naar boven. Om dit voor
elkaar te krijgen hoeft u maar een heel klein beetje te gebruiken. U kunt balsamico
overigens ook goed gebruiken voor het inmaken van groentes.
Ook gebruiken veel mensen het voor huishoudelijke doeleinden zoals het maskeren van vieze geurtjes.
Wie naar appelazijn zoekt op het internet zal ook veel verhalen voorbij zien komen
over dat pure appelazijn drinken helpt om gezond te blijven, maar dat is niet
bewezen. Ook zou het behandelen van de huid met appelazijn helpen om de huid
jong te houden, maar ook daar is geen hard wetenschappelijk bewijs voor.
KLEUREN VOOR JONG EN OUD

ZIE VOLGENDE PAGINA

Zin om te kleuren?? Zomaar voor de gezelligheid of om er een klein prijsje mee te
verdienen? Ik zou het leuk vinden wanneer u uw “kunststuk” vóór 3 januari 2021
in mijn brievenbus deponeert. Even de benen strekken om naar de Gandhi te
lopen (Gandhi 209: Beg.grond). Ben benieuwd hoeveel mensen er mee aan de slag
gaan en voor mij is het een leuke bezigheid om te zien wat u ervan gebrouwen
heeft. Graag uw naam en telefoonnummer eronder plaatsen.
N.B.: in geval een jonger iemand (kind/kleinkind) het inkleurt ook de leeftijd.
Riet van Hazendonk
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

Bestel
nu!
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice

Alle
topmerken
in huys.

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

Sa
ni

ta
ir

Uitlaten

Te
ge
ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
st rin
al g
la
tie

APK
AIRCO service
24 uur service

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

Wist u dat wij:
-

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg
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(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN
RECEPT WORTELTAART

Dit recept bevat niet alleen wortel maar
ook zonnebloemolie en walnoten. Genoeg
onverzadigde vetten dus. Toegegeven, er
wordt wat boter gebruikt voor het glazuur,
maar met 25 gram voor 10 personen, is dat
zeker niet te veel. Als u er dan ook het
kleurrijke confettistrooisel op strooit, komen u en uw gasten helemaal in feeststemming!
-

Voor tussendoor en/of bij de thee/ koffie
voor 10 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Oventijd: 1 uur

Benodigdheden:

300 g winterpeen + 2 eieren
125 ml zonnebloemolie
200 g kristalsuiker + 300 g bloem
1 tl bakpoeder + 1 tl kaneelpoeder
100 g gepelde walnoten, gehakt
25 g boter
75 g zuivelspread + 55 g poedersuiker
Decoratiestrooisel (bijv. ‘confetti’ van Dr. Oetker)

Verwarm de oven voor op 175 graden. Rasp de wortel (in een keukenmachine) fijn.
Splits de eieren. Klop de zonnebloemolie, suiker en de eidooiers door elkaar. Voeg
3 eetlepels kokend water toe. Meng in een andere kom de bloem met het bakpoeder, het kaneelpoeder, de wortel en de walnoten. Schep deze droge bestanddelen
door het oliemengsel. Klop de eiwitten stijf en schep ze door het beslag. Doe het
beslag over in een ingevette bakvorm (een springvorm of een rechthoekige vorm
met een inhoud van ca. 1,5 liter) en bak de taart in 1 uur gaar. Laat afkoelen.
Laat voor het glazuur de boter smelten in een steelpannetje. Voeg de zuivelspread,
van het vuur af, toe en klop met een mixer tot een glad mengsel. Voeg de poedersuiker toe en mix nogmaals tot alles glad is. Verdeel het glazuur over de taart.
DE KIJKER DECEMBER 2020 / JANUARI 2021
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Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

SENIOREN EN DE MODERNE HULPMIDDELEN

DOOR RICHTE LOMMERT

Iedere lezer van De Kijker weet het, de ouderdom komt met gebreken. Maar
gelukkig zijn er in 2020 veel hulpmiddelen die de problemen van de ongemakken
kunnen verlichten. De BRIL is wel het alleroudste hulpmiddel. Het gaat te ver om
de geschiedenis van de bril te vertellen. Op prenten uit heel oude tijden komen al
mensen voor die iets op hun neus dragen. Eerst de lorgnet, dan de bril met de
jampotglazen en tot slot de lenzen.
Maar heden zijn voor slechtzienden nieuwe geweldige hulpmiddelen. In de eerste
plaats de WEBBOX. Dit is ogenschijnlijk simpel zwarte box met een paar toetsen.
Deze WEBBOX kan ’s morgens de hele krant voorlezen, ‘s middags naar keuze
actualiteiten en ’s avonds een keuze uit 10.000 boeken uit acht genres: biografieën, liefdesromans, avonturenromans, detectives en zelfs erotiek voor de rode
oortjes. Ook zijn hoorspelen, cabaret en complete toneelstukken te beluisteren.
Is de WEBBOX al een staaltje van moderne
techniek, de ORCAM-bril gaat daar nog weer
overheen. Het lijkt op een klein balkje van
6x1x1 cm. Dit ogenschijnlijke balkje van niks
bevat wel een camera, luidspreker, versterker
en computer. Dit balkje wordt met een sterke
magneet op de zijkant van een bril met zeer sterke magneten op de brilpoot
geplakt. Even aandrukken en de ORCAM kan de meest onmogelijke dingen doen:
de gewone post wordt voorgelezen, evenals de binnengekomen mails op de
computer. Laat de ORCAM kijken op je polshorloge en luid en duidelijk hoor je
hoe laat het is en hoor je bovendien de juiste datum.
Voor mensen die geen personen (meer) herkennen, heeft de ORCAM-gelaatsherkenning. Maar dan heeft het balkje enige hulp nodig. Iedereen die in de ‘gelaatsherkenning’ opgenomen wil worden, moet zichzelf programmeren. Voor de
camera gaan staan, hoofd naar links: naam noemen, en face: naam noemen, hoofd
naar rechts: nog een keer naam noemen. Klaar, gezicht opgeslagen en voor altijd
herkend.
Ook bankbiljetten en euromunten herkent de ORCAM feilloos; en iedereen kan de
juiste betaling doen. Boodschappen doen is nu ook geen probleem meer, richt bij
de schappen van de supermarkt de bril op de barcode van het product dat u wilt
en u hoort de naam van het product, de prijs en verdere gegevens. N.B.: deze
optie werkt op dit moment echter alleen maar in de supermarkten van Albert Hein
voor alle 25.000 producten.
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

CULEMBORGSE MEUBELMAKERS 1950-1970

Op 24 december 2015 werd Stichting Senioren Collectief Culemborg opgericht
en bestaat nu dus alweer 5 jaar. Om meer bekendheid te geven aan de Stichting
werd in 2016 het evenement “Historie van de Culemborgse meubelindustrie”
georganiseerd. Dat was een zeer geslaagde happening.
Naar aanleiding hiervan werden wij begin 2020 benaderd door ‘Stichting Gispen
Collectie’. Zij gingen een ‘Oral history’ project maken over de veranderingen in
productiewijzigingen in de meubelindustrie en wilden graag van ons informatie
hebben, omdat wij in 2016 aandacht hadden besteed aan de
Culemborgse meubelindustrie.
Ze wilden met name de vijf belangrijkste meubelfabrieken in Culemborg daarin
meenemen. De bedrijven Gispen, De Gelderlandfabriek, Coja, Palumbus en Van
Gaasbeek & van Tiel waren hiervoor aangemerkt. Wij konden niet veel toevoegen aan de inhoudelijke kennis, maar konden wel veel verwijzingen doen.
Het project heeft inmiddels zijn beslag gekregen en is er een prachtig document
vastgelegd over de productieveranderingen die plaatsvonden in de periode
1950-1970. Verschillende medewerkers van deze fabrieken geven hun commentaar op de site over de werkzaamheden die zij hebben gedaan.
Het ‘Oral history project’ is te vinden op: www.culemborgsemeubelmakers.nl
Een aanrader om eens deze site te bekijken. Ben je ook nog nieuwsgierig naar
het Evenement in de Gelderlandfabriek in 2016, schroom dan niet op de site van
Senioren Collectief te kijken: www.seniorencollectiefculemborg.nl/evenementen
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FEESTJE?

DS-events is uw totaalleverancier voor
al uw feesten, partijen en evenementen.
Voor een presentatie van onze producten
kunt u altijd onze ruime showroom
bezoeken voor een “live” indruk en

LAAT DAT MAAR AAN
ONS OVER!

advies. Voor een compleet overzicht
van ons assortiment, verwijzen wij u
graag naar onze online verhuurshop.
Hier kunt u tevens makkelijk en snel
uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt
u ook contact opnemen voor een
vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

C O S T E R W E G 8 | 4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 3 0 3 7 1 79 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)
Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages,
aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

DE KIJKER DECEMBER 2020 / JANUARI 2021

27

Culemborg eo

Samen sterk voor senioren
Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.
Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.
Hulp bij uw belasting-aangifte.
Gekwalificeerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.
Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en
onze nieuwsbrief.
Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname: 6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd

Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

0
,5ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

TOEN … EN NU
De was hing te drogen en de worst
aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was
het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen
man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
'n grote zinken teil, dat was ons bad, er waren wel ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, ik zie hem nog
zweten.
De armen vol groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
Lag er vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.
EN NU…..
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten.
Het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten,
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met…..wie dat toch verzon?
’n Twee-minuten-maaltijd, zo uit de magnetron.
De afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee.
en zingen hoeft ook al niet meer: ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur,
wie nou niet tevreden is, die is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer,
'n Kostbaarheid in ’t leven: gezelligheid en sfeer.
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

De grootste keus de laagste prijs!
U vindt ons ook op www.bradaal.nl

