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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
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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.
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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

17

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
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ls

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

A
On dvie
Le tw s
In ve erp
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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

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 | 41 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

