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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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VAN DE VOORZITTER 
 
We hebben inmiddels het jaar 2020 achter ons gelaten. Een bijzonder jaar van 
aanpassingen, teleurstellingen, liefde en voor sommigen ook een verdrietig jaar. 
Door de Corona-crisis is het ons echter wel duidelijk geworden hoe wij elkaar  
nodig hebben en hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en 
emoties te kunnen delen.  
 
Natuurlijk moest Senioren Collectief door de Coronamaatregelen ook een pas op 
de plaats maken. Geen reisjes en geen activiteiten. Behalve het Senioren Event in 
maart 2020 kon nog net doorgaan. Een week erna moesten we in de intelligente 
Lockdown. We hebben gelukkig wel kunnen zorgen dat De Kijker zijn weg heeft 
kunnen vinden naar onze lezers. Een feit is dat Senioren Collectief op 23 december 
2015, door drie oud-bestuursleden van de lokale ANBO, is opgericht. Wij hadden 
graag extra aandacht aan het vijfjarig jubileum willen besteden, maar ook dit kon 
helaas niet. 
 
Echter, als wij terugkijken op deze afgelopen vijf jaar, dan realiseren wij ons dat de 
Stichting wel erg bevoorrecht is geweest.  
 
Velen hebben hun medewerking verleend en hebben de Stichting omarmd. Zij 
hebben mede zorggedragen dat Senioren Collectief zijn activiteiten heeft kunnen 
waar maken. Zonder hen zou Senioren Collectief een leeg omhulsel zijn geweest. 
Daarom willen wij allen, die hieraan hebben bijgedragen, uit de grond van ons hart 
bedanken. Door de privacy maatregelen kunnen wij helaas geen namen noemen, 
maar wij kunnen hier wel vermelden dat in 2020: 
 50 vrijwilligers hebben zorggedragen dat De Kijker 10 keer per jaar bij 1600 

adressen in de brievenbus is gevallen, 
 32 adverteerders ervoor zorgden dat, door hun advertentie te plaatsen, dit 

gratis kon gebeuren, 
 165 vrienden tezamen € 3800 hebben overgemaakt ter ondersteuning van    

activiteiten en algemene Stichtingskosten,  
 6 vrijwilligers de dagtochten en 80 plus reisjes (samen met Klaartje) hadden 

voorbereid. Deze reisjes gingen helaas niet door. Als alternatief is er een high 
tea en een excursie naar Fort Spoel georganiseerd,       

 14 bestuursleden en ondersteunende vrijwilligers het Senioren Event in maart 
2020 organiseerden, 

 9 vrijwilligers de rijbewijskeuringen van Medipartners faciliteerden of assis-
teerden bij het invullen van belastingformulieren. Dit laatste onder auspiciën 
van KBO/PCOB. 



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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 Diverse medewerkers maandelijks, regelmatig of incidenteel voor De Kijker 

zorgden. Te denken aan het samenstellen, het verzorgen van de lay-out, de 
maandelijkse woordzoekers, de verschillende aangeleverde artikelen en het 
correctiewerk. 

Wij zijn al deze vrijwilligers, vrienden en adverteerders zeer 
erkentelijk dat zij de Stichting ondersteunen en hopen  
dat zij dit in ieder geval in 2021 blijven doen. Alleen in  
samenwerking en met steun van eenieder kan de Stichting 
de komende jaren in Culemborg het gezicht zijn van de  
65-plussers en ons motto uitdragen: door en voor ouderen van Culemborg. 
Wij wensen iedereen een spoedig einde van de Corona pandemie en uiteraard een 
goed 2021 toe. 
 
 
GIFT RABOBANK WEST BETUWE   
 
Tien november jl. hebben wij met grote spanning 
gekeken naar de online-live uitzending van de  
Rabobank West Betuwe. Een uitzending waar  
bekend gemaakt zou worden hoeveel er van de € 150.000 van haar winst aan de 
stichtingen, clubs en verenigingen in de regio West Betuwe verdeeld zou gaan 
worden. Ook wij hadden ons aangemeld om deel uit te maken van deze pool.  
Het doel van onze deelname was geld te generen voor de te organiseren  
activiteiten. 
 
Natuurlijk kwam de verdeling op het laatst van de online-uitzending, dus werden 
we lang in spanning gehouden. Toen kwam Stichting Senioren Collectief  
Culemborg eindelijk aan de beurt. Totaal heeft het een bedrag van € 566  
opgebracht. Fantastisch, een bedrag dat wij kunnen toevoegen aan ons budget 
voor activiteiten, die wij hopelijk komende tijd weer kunnen gaan organiseren. 
Voor de goede orde nog even. De winnaar in Culemborg was CVV Vriendenschaar 
met een bedrag van € 1.676.   
Het bestuur bedankt, iedereen die op Senioren Collectief heeft gestemd heel har-
telijk. Met dit geld kunnen we weer leuke en gezellige dingen gaan doen. 

 
Bestuur Senioren Collectief 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
En toen was 2020 alweer geschiedenis. Nu in de maand februari zullen we dit  
Corona-jaar gaan toevoegen aan het collectief geheugen. De maand januari die 
nog meer in ons aller brein is vastgelegd. Ik denk hierbij aan de Elfstedentocht. Ik 
had het daar laatst met een familielid over. Het zal toch niet zo hard gaan vriezen, 
dat dit jaar de tocht aller tochten zou hebben kunnen worden gereden. Die zal dan 
niet hebben kunnen doorgaan! Ik denk natuurlijk daarbij gelijk aan die bizarre 
tocht van 18 januari in 1963 met Reinier Paping. Toen ik tijdens de tocht van 1985 
hierover vertelde aan mijn jongere collega’s, keken ze mij verwonderd aan. Waar 
had ik het over! Later realiseerde ik me dat ze in 1963 nog niet eens waren  
geboren. Twee en twintig jaar zat er tussen deze twee tochten. En wat zou je  
zeggen van de evacuatie eind januari/begin februari 1995. Ik moet er niet aan  
denken dat we nu weer zouden moeten evacueren. Over dit laatste sprak ik in 
2010 met enkele tieners. Ook zij keken me schaapachtig aan.  Zij konden niet  
invoelen hoe wij emotioneel een en ander hadden ervaren en beleefd. Nu denk  
ik, hoe zullen de tieners over 15 jaar reageren als zij horen over deze pandemie,  
de lockdown en de anderhalvemeter samenleving. Zij kunnen zich dan niet voor-
stellen hoe het voelt om een jaar voorzichtig te hebben moeten zijn en menselijke 
contacten hebben moeten mijden. Zo kan ik me bijvoorbeeld niet indenken hoe de 
mensen emotioneel de oorlog zijn doorgekomen. Angst, onzekerheid en hopeloos-
heid waren schering en inslag. Natuurlijk heb ik er wel een denkbeeld van, maar 
gevoelsmatig inleven en ervaren wat het heeft betekend voor veel mensen is voor 
mij onmogelijk. Ik ben een babyboomer en weet het alleen van verhalen. Zo dacht 
ik als kind altijd dat in de oorlogsjaren nooit de zon had geschenen. Het waren  
immers donkere tijden geweest, vertelden ze ons. Later wist ik wel beter. Het was 
prachtig zonnig weer toen de oorlog uitbrak en er zijn hete zomers geweest. Het 
was voor hun gevoel donker en zonder enig lichtpuntje geweest. Mijn tante had 
het altijd over een liedje dat in 1946 is uitgekomen en voor haar symbool stond 
voor de wederopbouw van Nederland: het liedje dat weer moed gaf en spirit om 
de toekomst tegemoet te treden. Het liedje heette: “Eens zal de Betuwe in bloei 
weer staan”. We laten nu 2020 achter ons en kijken vol hoop en verwachting naar 
2021. Het jaar waar het Covid vaccin ons weer vrijheid moet gaan geven. Hopelijk 
zal als “de Betuwe weer in bloei staat” de pandemie door dit vaccin op zijn retour 
zijn. Hopelijk zal aan het eind van de zomer, als de appels rijp en sappig aan de 
boom hangen, ons leven ook weer in volle rijpheid zijn en worden beleefd in  
vrijheid en tevredenheid. Ik wens iedereen een hoopvol en mooi 2021 toe.  

HS 
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NIET OP ALLE SLAKKEN ZOUT LEGGEN 
Publicatiedatum MAX: 30 maart 2018 
 
Er bestaan heel veel uitdrukkingen 
over zout. ‘Zo zout heb ik het nog 
niet gegeten’. ‘Het zout in de pap 
niet waard zijn’. ‘Met het zout  
komen als het ei al op is’ of ‘iets 
met een korreltje zout nemen’.  
Eigenlijk zijn bijna alle uitdrukkin-
gen met zout negatief. Maar hoe 
zit dat nou met zout zelf?  We  
houden van zout, maar is onze 
liefde voor zout misschien een beetje doorgeslagen en hoe slecht is zout nou echt?  
 
Smaakgeleider. Zout is een smaakgeleider. Zout haalt de smaak op van dingen, 
zelfs van zoet. We hebben zout nodig. Voor onze vochthuishouding, zenuwen en 
spieren, maar te veel kan zorgen voor hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en 
nierproblemen en zelfs botontkalking. Dat klinkt best heftig. Maar hoeveel mogen 
we dan en hoe doe je dat minder zout eten. 
 
Zout zit overal in. 80% van alle zout dat we eten krijgen we binnen met bewerkte 
producten als kant en klaar maaltijden, soepen, pizza en bijvoorbeeld chips, brood, 
bouillonblokjes, soja of ketjap, kaas haring enz. Een theelepel is ongeveer de  
hoeveelheid die we per dag mogen van de 6 gram. En daar zit je al snel aan. Wie 
zelf kookt kan het gebruik goed inschatten, maar zout zit ook in dingen waar je 
misschien minder snel aan denkt. Zo zijn 3 boterhammen al goed voor ruim één 
gram zout. 
 
Natrium. Zout bevat natrium. Een onmisbaar mineraal dat een belangrijke rol 
heeft bij het zorgen voor evenwicht in onze vochthuishouding, maar ook bij het 
overbrengen van zenuwprikkels naar onze hersenen en bij het gebruik van onze 
spieren. Alleen de realiteit is dat we niet zelden 7 tot 10 keer zoveel natrium  
binnen krijgen dan we echt nodig hebben. 
 
Minder zout, maar hoe? Maar hoe eet je dan minder zout. Zijn er dan alterna-
tieven? Is het ene zout gezonder dan het andere? Nee eigenlijk is zout gewoon 
zout en is er bijvoorbeeld aan keukenzout jodium toegevoegd (wat we nodig  
hebben) en dat zit bijvoorbeeld niet in zeezout, himalayazout enz. Maar gezonder 
zout is er niet. 

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

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

Regeling aanvragen

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.

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

“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.”
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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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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Kruiden  
 
Maar er zijn kruiden die voor veel smaak zorgen. Tijm, rozemarijn, salie, mosterd-
zaad en korianderzaad geven veel smaak. In soepen en sauzen lavas oftewel mag-
giplant, selderij en oregano. Op een tomatensalade is verse basilicum heerlijk en 
wordt zout echt niet gemist. 

  
Maar de grootste winst valt te behalen als we goed nadenken wat we allemaal  
binnenkrijgen en daar balans in te houden. Zo is een haring natuurlijk heerlijk en 
gezond maar bevat bijvoorbeeld wel ruim 2 gram zout per stuk. Een bouillonblokje 
bevat zelf 5,5 gram zout, bijna de hele dag-voorraad. 
 
Daarom een paar weetjes met alternatieven: 
Een handje gezouten noten bevat 0,3 gram zout, studenten haver 0. 
Groente uit pot en blik bevatten gemiddeld tussen de 1 en 1,4 gram zout per  
portie, diepvriesgroente 0. Jong belegen kaas heeft 0,4 gram zout per plak,  
Emmentaler slechts 0,2 gram en dat is dus precies 0,1 gram minder dan zoutarme 
kaas die 0,3 gram per plak bevat. 
 
TIP: 
Een goed idee, waar je veel en lang gemak van zult hebben is 
de MAGGIPLANT (Levisticum officinalis) Lavas). De planten 
ontwikkelen zich fors (tot 1 m hoog) en kunnen jaren achter-
een als vaste planten blijven staan. Het is een gemakkelijk 
gewas dat op alle grondsoorten kan worden geteeld. Het 
zaad kiemt traag. Het eerste jaar worden de planten ca. 40 
cm hoog. De grond goed vochtig houden. Verder is nauwe-
lijks verzorging nodig. Oogsten: het verse groene blad, zolang 
dat aanwezig is. Het is ook prima gedroogd te gebruiken. 
Geen tuin? Een maggiplant in pot voor op het balkon of in keuken/kamer is een 
aardig alternatief.  
Het blad van Lavas smaakt inderdaad naar maggi. Dat geeft meteen het gebruik aan 
in soepen.  



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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JEUGDHERINNERINGEN                                    DOOR RICHTE LOMMERT 
 
De allereerste herinnering uit mijn jeugd 
dateert uit 1934. Ik ben zes jaar en ga met 
mijn moeder naar opa en opoe. “Opoe, 
wat is dat voor een diersoort”, vroeg  
iemand uit mijn omgeving.  
We gingen met een grote bus met “ 
stokken” op het dak die langs elektrici-
teitsdraden liepen naar een buitenwijk in 
oud Groningen (nu totaal afgebroken).  
Later hoorde ik dat dit een Trolleybus heette. 
 
Ik zie nog het kleine kamertje met een grote kast met openstaande deuren waarin 
ik beddengoed zag. Dat was de bedstee. “Daarin slapen opa en opoe”, vertelde 
mijn moeder. Ik vond dat gek, mensen sliepen toch in een bed en niet in een kast 
met deuren. 
 
In een hoekje voor het raam in een houten armstoel zat mijn opa. Door de ogen 
van een zesjarige zag ik een heel oude man; de werkelijkheid was een goede  
zeventiger, die kort (?) na mijn bezoek is overleden. N.B.: van enig causaal verband 
tussen mijn bezoek en zijn overlijden is nooit iets gebleken. Ik heb hem dan ook 
nooit goed gekend. Dit in tegenstelling tot opoe die in augustus 1945 op 83-jarige 
leeftijd overleed. Maar goed, opa zat in zijn hoekje en ik ging naar hem toe om 
hem te begroeten. Nu gebeurde er in 
mijn ogen iets merkwaardigs: in plaats 
van een directe reactie, boog opa zich 
naar de grond en pakte een soort toeter, 
zette die aan zijn oor en gebaarde mij dat 
ik in de toeter moest praten. “Opa is een 
beetje doof (nou ja erg doof) en daarom 
moet je in de toeter praten”. Mijn eerste 
kennismaking met een gehoorapparaat. 
 
Toen gebeurde er nog iets wat op mijn kinderzieltje een enorme indruk maakte. 
Opa, die aan een stuk had zitten kauwen, pakte van de vensterbank een soort 
bloemenvaas en spuwde er vieze bruine sap in. Ik babbelde nog enige tijd met mijn 
opa via de houten toeter tot het moment dat opa weer de bloemenvaas pakte en 
tot mijn ontzetting er een grote stroom bruin vocht uit zijn mond in de vaas spoot. 
Daarna was ik snel uitgepraat. 
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Weer op weg naar huis vertelde ik mijn moeder dat opa zo vies deed en dat hij 
steeds in een vaas spuwde. “Dat is geen bloemenvaas maar een kwispedoor” sprak 
mijn moeder belerend alsof zij uit de sprookjes van Andersen voorlas. ”Kwis-pe-
door, Kwis-pe-door,” herhaalde ik de hele weg naar huis enige malen.  Sinds dat 
moment is het woord “kwispedoor” nooit meer uit mijn brein verdwenen.  
Twee jaar later kwamen er nog twee woorden voor eeuwig bij maar dit was  
Gronings dialect: “Lutje potje” (kleine jongen) heeft weer eens met zijn klompen in 
de braggel (vette Groningse klei) gelopen. Hoeveel jongetjes van acht jaar zouden 
die woorden tot hun woordenschat kunnen rekenen. 
                                                        
 

PETITIE VOOR BEHOUD PROEFTUIN “DE ONTMOETING” IN BON VIE 
 
Vrijdag 8 januari hebben vrijwilligers 
en gasten van de Proeftuin een  
petitie aangeboden aan burgemeester 
Gerdo van Grootheest, waarmee zij 
het maatschappelijk belang van  
Stichting Proeftuin in De Ontmoeting 
duidelijk willen maken. De petitie werd 
ondersteund door meer dan 400 men-
sen waarbij ook 75 zeer persoonlijke 
verhalen zaten.  
Daarmee geven de bezoekers van “De Ontmoeting” aan hoe belangrijk het is dat 
"Hun Huiskamer" in de huidige vorm kan openblijven. 

Een afvaardiging is vervol-
gens met de burgemeester 
in gesprek gegaan. In een 
goede en open sfeer  
hebben zij het belang van 
de Proeftuin duidelijk  
kunnen maken en toonde 
de burgervader een luiste-
rend oor. Hij beloofde dat 
hij dit met het college zal 
bespreken en de petitie zal 
doornemen. 
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INKOMSTENBELASTING 2020 

De ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en 
SSCC zullen, net zoals in voorgaande jaren, op-
nieuw ondersteuning bieden bij het invullen van 
uw belastingaangifte en huur- en zorgtoeslagen 
voor het belastingjaar 2020. 
 
In Culemborg zijn zes 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 KBO-PCOB, ANBO of 

vriend bent van het Senioren Collectief. Wanneer u geen lid bent van Senioren 
Collectief wordt van u een kleine vergoeding verlangd, 

- een verzamelinkomen dat niet meer bedraagt dan € 35.000 voor alleenstaan-
den of € 50.000 voor gehuwden of samenwonenden. (Deze bedragen golden 
voor het jaar 2019) 
 

Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opnemen 
met de coördinator dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201,  
e-mail: rinireek@ziggo.nl. 
 

Oproep vrijwilligers voor ondersteuning bij belastingaangiften 
Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor belastingaangifte is 
dermate gegroeid dat het huidige team van belastinginvullers versterking behoeft.  
Van belangstellende wordt gevraagd dat u bereid bent een korte cursus te volgen 
en op de hoogte te zijn van de laatste maatregelen. Ook moet u kunnen omgaan 
met de computer, omdat de aangiften gedaan worden via internet en de laatste 
informatie steeds via internet aangevuld wordt.  
Er wordt van u verwacht, dat u vooral in de maanden maart en april voldoende tijd 
beschikbaar heeft om de mensen te helpen, die een invulling door u willen laten 
verzorgen.   
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   

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
 
info. Ton Scholtens  
tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

 
 
 
 
DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURINGEN  
Vrijdag: 05+19 feb., 05+19 mrt, 09+23 april, 07+21 mei, 11+25 juni en 09+23 juli 
 
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) verkrij-
gen in het Rode Kruis gebouw. 
 
N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR        

minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de      
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 

 
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 (voor betaling keuringarts).  
 



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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PREVENTIEWERKGROEP OUDEREN EN WELZIJN IN CULEMBORG  
 
Onderzoekgegevens van GDD Gelderland-Zuid laten zien dat de ouderen popu-
latie in Culemborg groeit en thema’s als eenzaamheid, vallen, ondervoeding en 
mantelzorg steeds vaker een aandachtspunt zijn. Het blijkt dat bijvoorbeeld 22% 
van de ouderen (65+) kwetsbaar is. Dit zijn in Culemborg ca. 1100 ouderen. De 
meesten voelen zich gezond, 28% voelt zich eenzaam, 23% is de afgelopen drie  
maanden gevallen, 50% voldoet niet aan de fit norm, 21% beweegt zich te weinig 
en ruim 90% doet niet aan balans oefening. 
 
In Culemborg is nu een netwerk van organisaties gevormd, die betrokken zijn bij 
ouderenzorg. Een netwerk waarbij samenwerking onontbeerlijk wordt geacht 
om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de leefstijl, zorg en 
welzijn van de thuiswonende ouderen. Een vertegenwoordiger van Senioren  
Collectief was gevraagd om het ouderen perspectief toe te lichten.   
Deze gevormde “preventiewerkgroep ouderen en welzijn in Culemborg” heeft 
nu de eerste bijeenkomsten afgerond. Er is een droombeeld en doelstelling voor 
2022 bepaald:  
“Alle ouderen in Culemborg voelen zich gezien en weten hoe ze zo gezond moge-
lijk ouder worden. Hebben geen zorgen over de juiste zorg, want ze weten bij wie 
ze moeten zijn en blijven langer veilig in hun vertrouwde omgeving wonen!” 
 
Besloten is om zich vooral te gaan richten op 75-jarigen of ouder die thuis wonen 
en nog redelijk vitaal zijn en hen die kwetsbaar zijn of meer risico hebben op 
kwetsbaarheid. Uiteindelijk zijn er twee belangrijke thema’s gekozen om op 
voorhand gezamenlijk aan te gaan werken. Dit zijn: integrale aanpak valpreven-
tie en eenzaamheidsbestrijding. De ambitie wordt neergelegd om beide onder-
delen binnen 3 jaar met 5% te verminderen. De meting van de GGD-gezond-
heidsmonitor 2025 versus de meting van 2021 (waarvan velen al eind dit jaar 
een enquêteformulier van hebben ingevuld) zal hiervoor de graadmeter zijn. De 
organisaties die deelnamen aan de preventiewerkgroep waren: GGD Gelderland-
Zuid, Mura Zorgadvies, Gemeente Culemborg, Sociaal Wijkteam, Santé part-
ners/STMR, Rivas, Curadomi, Zorgcentrum de Betuwe, huisartsenpraktijken Van 
Roijen en Parijsch, ElkWelzijn en Senioren Collectief namens de ouderen van  
Culemborg. Alle deelnemende partijen hebben zich geconformeerd om het  
uitgestippelde traject het komende jaar mee vorm te geven. In twee werk- 
groepen zal een pad worden uitgezet om de neergelegde doelstellingen:  
Valincidenten en eenzaamheid onder ouderen in Culemborg de komende jaren 
met 5% te verminderen. 



www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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Samen sterk voor senioren
Culemborg eo

Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.

Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.

Hulp bij uw belasting-aangifte.

Gekwali�ceerde 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

www.kbo-pcob-culemborg.nl

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg
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BIJONS 
 
Een nieuw initiatief om de Gandhisoos na de 
sluiting weer op te starten. 
 
De Gandhisoos, voor velen van de Gandhi en Martin 
Luther King een begrip en een adres om gezellig te gaan koffiedrinken, een 
kaartje te leggen of op een andere manier samen te komen. Deze soos is door 
het vertrek van Zorg Centra Betuwe gesloten. Enkele enthousiaste mensen  
hebben het initiatief genomen om de soos toch door te laten gaan. 
 
Zowel KleurrijkWonen als de Gemeente Culemborg vinden het belangrijk dat er 
in Culemborg-Oost een locatie is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In  
samenwerking met Gemeente, KleurrijkWonen en Stichting ElkWelzijn wordt nu 
door deze groep mensen geprobeerd de soos onder de nieuwe naam BijOns een 
doorstart te laten maken. 
De naam BijOns is gekozen omdat dit uitnodigend is en staat voor gezelligheid.  
In eerste instantie wordt BijOns opgezet voor de bewoners van de Gandhi en 
Martin Luther King. 
 
Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen en als het weer is toege-
staan, in verband met Covid-19, willen zij in maart officieel openen. Onder het 
motto: een nieuwe lente, een nieuw geluid. 
 
VAARWEL GANDHISOOS 
 
Veel bewoners van de Gandhi en Martin  
Luther King flats hebben jarenlang met veel 
genoegen gebruik gemaakt van de soos- 
activiteiten van de GANDHISOOS. Dit dankzij 
de vele medewerkers. Medewerkers die 
voor de inloop/spelletjesavond zorgden,  
de koffieochtenden, de eet club, de jeu de 
boules- en sjoelclub en de grote maaltijdbijeenkomsten. En niet te vergeten de 
bijzondere periodieke bijeenkomsten met bijvoorbeeld Pasen, Kerst, Koningsdag 
en noem maar op. Het bestuur en de medewerkers staken veel tijd in de organi-
satie ervan en die was perfect. Namens alle gebruikers van de Gandhisoos wil ik 
(als soosgebruiker) alle medewerkers, in het bijzonder de bestuursleden onder 
bezielende leiding van voorzitter Margriet de Klijne, hierbij heel hartelijk danken.  
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Maart 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg



 

DE KIJKER MAART 2021  3 
 

 
 

 



Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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BEURZEN OPEN…                                                           DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Oudere lezers zullen deze aanhef direct afmaken: Beurzen open, dijken dicht.  
Dit was ooit de slagzin uit 1953 voor de eerste nationale inzamelingsactie voor de 
slachtoffers van de grote watersnoodramp in Zeeland. Een enorm bedrag was het 
resultaat. 
 
In een eerder nummer van De Kijker schreef ik over mijn bewondering voor de 
vele vrijwilligers, die belangeloos hun tijd geven om de senioren van Culemborg 
pretjes en uitstapjes te bezorgen. Ik verwerkte in mijn lofzang een oproep tot een 
financiële ondersteuning, waaraan ruimhartig gevolg werd gegeven. 
Veel bedrijven en ondernemingen hebben het moeilijk en Stichting Senioren Col‐
lectief Culemborg (SSCC) vormt daarop geen uitzondering.  
Adverteerders, de kurk waarop De Kijker drijft, haken af. Het heeft natuurlijk  
weinig zin om een advertentie te plaatsen voor een gesloten winkel. Ergo, de SSCC 
is een mager scharminkel geworden zonder vet op de botten. Een reden dus om 
weer de hulp van de lezers in te roepen. Ik heb daarvoor een aardige suggestie: op 
23 januari 2021 ontving ik tot mijn verrassing een bedrag van € 16 meer aan AOW. 
Wanneer nu alle AOW’ers dit extraatje (of een veelvoud hiervan), overmaken op 
rekening NL58 RABO 0308 6178 00 van SSCC onder vermelding “Voor het vet”, dan 
komt er weer wat vet op de SSCC‐botten. Onnodig te zeggen dat donaties van niet‐
AOW’ers ook van harte welkom zijn. 
 
Dan kunnen we ook zeggen: 
BEURZEN OPEN, DE KIJKER IN DE BRIEVENBUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

Het schrijven van ‘Uit het leven gegrepen’ was dit keer een hele opgave.  
Zeker daar het leven buiten de deur zo goed als stil stond.  
Een pas op de plaats dus. Thuis bezigheden zoeken, jezelf moeten vermaken,  
weinig of geen visite kunnen ontvangen, of misschien wel ziek op bed liggen. We 
kaarten of doen een bordspelletje, we puzzelen, schilderen, handwerken en  
wandelen. Dat laatste is sowieso een must to do. Op televisie vertelden bekende 
Nederlanders dat zij zelfs verslaafd zijn geworden aan het wandelen. Zij zien dat 
als een onverwachts gezondheidsfenomeen dat hun dagelijks ritme heeft bepaald.  
 
Het leuke van wandelen in Culemborg vind ik zelf het feit dat je oude bekenden 
weer tegen komt en er even tijd is voor een praatje. We hebben tenslotte geen 
haast en nemen de tijd om ouwe koeien uit de sloot te halen. Ouwe koeien uit  
een tijd waar wij onze vrije tijd nog zelf moesten invullen en er nog weinig of geen  
televisie was. Nu is dit er wel, maar worden we moe van altijd maar weer naar  
hetzelfde te moeten luisteren. Alle praatprogramma’s hebben al een jaar lang  
allemaal deskundigen over dezelfde onderwerpen. Daarom ga ik het nu niet  
hebben over verkiezingen, corona, vaccinaties, beperkingen door de lockdown,  
de avondklok en de reacties hierop. Neen, ik wil het alleen maar hebben over ons. 
Een periode waarin ons leven bijna stil is gezet. Een bekend gezegde is: stil staan  
is teruggang. Nu we de toekomst niet kunnen inplannen zijn we inderdaad aan  
het terug kijken. Terugkijken en praten over onze jeugd, fijne momenten weer  
beleven, maar ook droeve, soms weggestopte, gebeurtenissen komen boven.  
 
We moeten in dit kader zeker ook de zelfreflectie niet vergeten, stil staan bij wat 
het leven ons heeft gebracht en hoe we verder willen. Denken aan mensen die je 
leven kleur hebben gegeven, mensen die ertoe doen of hebben gedaan, mensen 
die je dierbaar zijn of zijn geweest. Heel wat leeftijdgenoten zijn bezig met hun 
memoires te schrijven en zijn hun leven aan het overdenken en vastleggen. Ik  
realiseer me dat ik aan het zwetsen ben, maar het leven staat nu eenmaal even  
stil en we maken maar weinig mee. Maar na stilstaan komt uiteindelijk ook weer 
doorgaan. Doorgaan als stilstaan lang genoeg is geweest. Nu vast plannen gaan 
maken en energie opdoen. Want je kan beter nu beginnen, dan straks, als we de 
vaccinaties hebben gehad en weer los kunnen, nog te moeten tanken om te  
kunnen starten. 

                                                   HS 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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SANDRA RIGTER VERTELT       OVER VRIJWILLIGERSWERK IN CULEMBORG 
 
In 2021 vragen vrijwilligers‐
organisaties landelijk meer 
aandacht voor de verbin‐
dende waarde van vrijwilli‐
gerswerk onder de naam 
‘Mensen maken Nederland.’  
 
ElkWelzijn zet dit jaar maande‐
lijks een vrijwilliger in het  
zonnetje. Zij zullen laten 
zien hoe veelzijdig het  
vrijwilligerswerk in Culemborg is. Samen met het ‘Netwerk Zorg en Welzijn’ bieden 
zij iedereen de kans vrijwilligerswerk te doen.  
Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen reden om zich in te willen zetten voor een ander 
en het levert mensen persoonlijk iets op. Ook de aanleiding om vrijwilligerswerk te 
gaan doen is voor iedereen anders.  
 

Coördinerende rol 
Sandra is al vijf jaar coördinator vrijwilligerswerk bij ElkWelzijn. Zij verbindt men‐
sen die vrijwilligerswerk zoeken met organisaties die vrijwilligerswerk bieden. Ze 
zorgt dat vrijwilligerswerk in ontwikkeling blijft en dat er scholing plaatsvindt. Op 
het gebied van vrijwilligerswerk is zij de verbindende schakel tussen de 30 organi‐
saties die onderdeel uitmaken van het ‘Netwerk Zorg en Welzijn’. 
 

Mensen maken Culemborg 
Vrijwilligers zitten verweven in de hele maatschappij. Culemborg is een zeer  
actieve vrijwilligersgemeente. Een op de drie inwoners doet vrijwilligerswerk, dat 
is meer dan het landelijk gemiddelde. Binnen het netwerk van 30 vrijwilligers‐ 
organisaties in Culemborg zijn al 1500 vrijwilligers actief. Maar er zijn natuurlijk 
nog veel meer mensen die zich vrijwillig inzetten. Denk bijvoorbeeld aan bewoners 
van de Korte Meent, De Loentjes of Hart van Voorkoop die zich als bewoners‐ 
initiatief inzetten om hun buurt leefbaarder te maken. Aan evenementen in de 
stad zoals Culemborg Blues, wat zonder vrijwilligers niet zou kunnen worden  
uitgevoerd.  
Vrijwilligers die met een collectebus langs de deuren gaan voor een goed doel,  
die de bar draaien in de voetbalkantine of iemand die in het bestuur zit van een  
organisatie. 

 Contact: E: srigter@elkwelzijn.nl.    Tel. 06 83525108 

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

Sanita
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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Vrijwilligerswerk verrijkt je leven 
Voor vrijwilligerswerk word je niet betaald. Het is daarom van belang om vrijwilli‐
gerswerk te zoeken dat bij je past. Doe wat je leuk vindt en kijk naar wat jij belang‐
rijk vindt. Vrijwilligers hebben allemaal hun eigen beweegredenen om te starten 
met vrijwilligerswerk. Het meest worden genoemd: 
‐ Gezondheid 
‐ Je blijft actief betrokken bij de maatschappij en dat is goed voor lichaam en 

geest.  
‐ Vrijwilligerswerk maakt gelukkig! 
‐ Ontwikkeling 
‐ Nieuwe talenten ontwikkelen 
‐ Werken aan je CV 
‐ Werken aan je re‐integratie 
‐ Nieuwe mensen leren kennen 
‐ Nieuwe plekken in Culemborg leren kennen   
‐ Maatschappij  
‐ Je doet iets goeds voor een ander 
‐ Waardering 
 

Culemborg wordt mooier: “Mensen maken Culemborg”  
“Iedereen kan vrijwilliger worden!” 
Er is voor iedereen passend vrijwilligerswerk te vinden. Vrijwilligerswerk loopt  
uiteen van bomen snoeien tot het zijn van voorzitter, stadsgids of publiciteits‐ 
medewerker en zo meer. Vind je het spannend om zelf de eerste stap richting  
vrijwilligerswerk te zetten? Dan kun je bij het Leerhuis terecht. Zij bieden in  
samenwerking met Stichting Jobhulp en het VIP (VrijwilligersInformatiePunt) de 
cursus ‘Stap in Vrijwilligerswerk’ aan. In tien weken leer je alles wat je moet weten 
om vol vertrouwen samen met een maatje op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. 
 
Probeer het eens! 
Mensen die nog nooit vrijwilligerswerk gedaan hebben, bijvoorbeeld doordat zij 
dit vanuit hun eigen (culture) achtergrond niet gewend zijn, ze een beperking  
hebben of om een andere reden de stap nooit gezet hebben, zijn van harte wel‐
kom in het mooie vrijwilligersland. Er is ondersteuning mogelijk in het zoeken en 
het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ook jongeren, die met hun frisse blik en media 
invloeden een mooie toevoeging kunnen zijn voor elke organisatie en inwoners die 
werken in bijvoorbeeld de publieke of de private sector nodigt zij graag uit om in 
groepjes of individueel kennis te komen maken.  
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ZWERFVUIL RUIMEN EN EEN AANHOUDING!  
 
Kort nadat ik in het najaar van 2019 naar Culem‐
borg verhuisde, stapte ik op een dag het gemeen‐
tehuis binnen om een vuilgrijper te bemachtigen. 
Er bleek nog zegge en schrijve één exemplaar over 
te zijn van de nationale opruim dag, dus ik had 
mazzel. Aan een van de voorwaarden om iets bij te dragen aan het welzijn van 
flora en fauna was voldaan. De tweede werd vervuld toen ik op een dag een  
medewerker van de gemeente tegenkwam op mijn dagelijkse wandeltochten. Ik 
vertelde hem over mijn voornemens en over het struikelblok, namelijk de kosten 
van het storten van het vuil van anderen in een AVRI‐container!  De gemeente‐ 
medewerker is enthousiast over burgerinitiatieven en haalt sindsdien mijn ‘oogst’ 
op als ik meld waar ik die achterlaat. 
 
In de regel verzamel ik een keer per week het afval dat op een van mijn wandel‐
routes ligt. Mensen die me bezig zien, complimenteren me vaak en sommigen  
blijven even staan voor een praatje.  
Ik verzeker hun er altijd van dat ik er acuut mee stop als ik er geen plezier meer in 
heb! 
 
Dat leerde ik van een wijze, jonge monnik, tijdens een retraite in Duitsland. Op een 
middag ruimden we met een groepje het zwerfvuil op langs een provinciale weg.  
Ik deelde mijn ergernis over de automobilisten die, nota bene in zo’n prachtige 
omgeving, hun vuil uit het raam van de auto gooiden.  
De monnik legde uit dat opruimen met een geest vol ergernis, je in een negatieve 
stemming brengt.  “Dat houd je niet lang vol”, voegde hij eraan toe! Ondertussen 
laadde hij de wieldop die hij had gevonden, vol zwerfflesjes, en bood de groep  
lachend, een ‘borrel’ aan.  
Sindsdien houd ik mijn vreugde levend. Bijvoorbeeld met het besef dat het vuil in 
mijn grijze zak geen dier meer kwaad kan doen!  
 
Net voor de jaarwisseling plaatste ik een volle zak vuil achter een container en 
appte de gemeenteman de foto en de straatnaam. Ik kreeg met mijn koude vingers 
de app niet verstuurd en vroeg om hulp aan een voorbijganger. Hij drukte ietwat 
aarzelend vanwege de ongewone vraag, op de verzendknop en ging op huis aan.  
Ik wilde nog weten hoeveel stappen ik op de stappenteller van mijn mobiel had, 
wat met die koude vingers evenmin vlot ging. Ondertussen vulde een ander de 
glascontainer en liep een wandelaar voorbij.  

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

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

Regeling aanvragen

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.

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

“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.”
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ZWERFVUIL RUIMEN EN EEN AANHOUDING!  
 
Kort nadat ik in het najaar van 2019 naar Culem‐
borg verhuisde, stapte ik op een dag het gemeen‐
tehuis binnen om een vuilgrijper te bemachtigen. 
Er bleek nog zegge en schrijve één exemplaar over 
te zijn van de nationale opruim dag, dus ik had 
mazzel. Aan een van de voorwaarden om iets bij te dragen aan het welzijn van 
flora en fauna was voldaan. De tweede werd vervuld toen ik op een dag een  
medewerker van de gemeente tegenkwam op mijn dagelijkse wandeltochten. Ik 
vertelde hem over mijn voornemens en over het struikelblok, namelijk de kosten 
van het storten van het vuil van anderen in een AVRI‐container!  De gemeente‐ 
medewerker is enthousiast over burgerinitiatieven en haalt sindsdien mijn ‘oogst’ 
op als ik meld waar ik die achterlaat. 
 
In de regel verzamel ik een keer per week het afval dat op een van mijn wandel‐
routes ligt. Mensen die me bezig zien, complimenteren me vaak en sommigen  
blijven even staan voor een praatje.  
Ik verzeker hun er altijd van dat ik er acuut mee stop als ik er geen plezier meer in 
heb! 
 
Dat leerde ik van een wijze, jonge monnik, tijdens een retraite in Duitsland. Op een 
middag ruimden we met een groepje het zwerfvuil op langs een provinciale weg.  
Ik deelde mijn ergernis over de automobilisten die, nota bene in zo’n prachtige 
omgeving, hun vuil uit het raam van de auto gooiden.  
De monnik legde uit dat opruimen met een geest vol ergernis, je in een negatieve 
stemming brengt.  “Dat houd je niet lang vol”, voegde hij eraan toe! Ondertussen 
laadde hij de wieldop die hij had gevonden, vol zwerfflesjes, en bood de groep  
lachend, een ‘borrel’ aan.  
Sindsdien houd ik mijn vreugde levend. Bijvoorbeeld met het besef dat het vuil in 
mijn grijze zak geen dier meer kwaad kan doen!  
 
Net voor de jaarwisseling plaatste ik een volle zak vuil achter een container en 
appte de gemeenteman de foto en de straatnaam. Ik kreeg met mijn koude vingers 
de app niet verstuurd en vroeg om hulp aan een voorbijganger. Hij drukte ietwat 
aarzelend vanwege de ongewone vraag, op de verzendknop en ging op huis aan.  
Ik wilde nog weten hoeveel stappen ik op de stappenteller van mijn mobiel had, 
wat met die koude vingers evenmin vlot ging. Ondertussen vulde een ander de 
glascontainer en liep een wandelaar voorbij.  



•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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“Hè hè”, zuchtte ik, terwijl ik mijn telefoontje wegstopte, “ik ga op huis aan”.  
Vrolijk stapte ik langs de singel, langs de dierenweide en verheugde me op een 
warme kop koffie. Op de hoek van de volgende straat stond een politieauto stil.  
De agent moest de wagen een beetje draaien om mij doorgang te verlenen. Ik  
besteedde er verder geen aandacht aan en liep door. 200 Meter verder hoorde ik 
een auto achter me stoppen en een stem die zei: “Mevrouw, mag ik u iets vra‐
gen?” Ik keek om en zag een politieagent op me afkomen. Tot mijn stomme ver‐
wondering vertelde hij me dat er een melding over mij was binnengekomen! Ik 
had ‘verdacht lang bij een glascontainer gestaan’! Hij vroeg of dat klopte.  
Mijn verbazing steeg en mengde zich met vrolijkheid. “Wat denken de mensen dan 
dat ik daar iets crimineels of verbodens zou kunnen doen?”, vroeg ik en vertelde 
hem wat ik er deed en waarom dat zo lang duurde. Hij glimlachte en meldde zijn 
collega via de portofoon dat hij me had gevonden. Vervolgens vroeg hij me om 
mijn ID kaart, checkte die en gaf de gegevens ook door aan zijn collega. “Mevrouw 
heeft een plausibel verhaal”, voegde hij toe, groette mij en vertrok. Ik vraag me 
nog wel eens af welk gevaar degene die de melding deed, vreesde want het gaat 
mijn pet te boven.  

Tineke S. 
 
 
DISCRIMINATIE IN DE VOORRAADKAST 
 
Het was een drukte van jewelste in de voorraadkast 
Heb je het al gehoord riep de Jodenkoek verrast 
De moorkop heeft het te verduren, iemand heeft weer last van kuren 
Net als ooit de negerzoen, wat zouden ze met óns gaan doen? 
 
De Zigeunersaus riep: nou ja, tegen de Vietnamese loempia 
wat doen we met de Vlaamse friet, mag dat wel of mag dat niet? 
De Spaanse peper rood en heet, riep het interesseert me echt geen reet 
geen enkele soort voeding, snoep of koek of fruit 
was ooit op discriminatie of mensen kwetsen uit 
 
Turkse pizza, Wienerschnitzel, Griekse yoghurt noem maar op 
de uien huilden de ogen uit hun kop, 
ze voelden zich onaangepast in die drukke voorraadkast 
en er klonken achter gesloten deuren  
mensen moeten niet zo zeuren…. 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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TUINPRAATJE                                    HET WEREN VAN KATTEN UIT UW TUIN 

Katten doen hun behoefte graag op kale en droge plekken. Dit kunt u voorkomen 
door op deze plekken meer planten te zetten, want dan is het onmogelijk om 
hun drollen te begraven.  
 
Helemaal effectief is het om dan ook nog eens voor planten te kiezen met een 
geur die ze verafschuwen. Wijnruit (een keukenkruid) verspreidt een onaan‐
gename geur en de katten blijven dan spontaan weg. Hetzelfde geldt voor Coleus  
canina (kattenschrik). Dit plantje is niet altijd even gemakkelijk te krijgen, maar 
buiten tuincentra verkopen ook kwekerijen van eenjarigen ze weleens vanaf de 
maand mei. Het is namelijk een niet winterharde plant en na de eerste nacht‐ 
vorsten moet u er dus helaas weer afscheid van nemen. Ook citroengeur is niet  
zo geliefd bij katten. U kunt daarom uitproberen of het aanplanten van citroen‐
verbena wil helpen. Verder zijn ooievaarsbek, vuurwerkplant, wormkruid,  
Pyrethrum, citroentijm, geranium, munt, goudsbloemen en lavendel opties. 
Daarnaast maken stekelige planten uw tuin niet geliefd bij de kleine viervoeters. 
Ze lopen bijvoorbeeld niet graag langs hagen als vuurdoorn of vaste planten als  
kogeldistel. 
 
Veel andere planten hebben juist een aantrekkingskracht op katten, een exem‐
plaar wint het bij verre: het prachtige, paarsbloeiende Nepeta. Bekend onder de 
veelzeggende Nederlandse naam kattenkruid. Katten liggen dólgraag in deze plant 
en de geur is onweerstaanbaar voor ze. Zie de bovenstaande foto.   
Plant deze dus zeker niet in uw tuin als u katten wilt weren! 
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Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10

Chopinplein 18, Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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RIJBEWIJSKEURING 75+                                            MET JAARAGENDA!! 
info. Ton Scholtens, tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

SCHEMA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING 
 + RIJBEWIJSKEURINGEN  
 

vrijdag  05   en   19 maart 2021 
vrijdag  09   en   23 april 2021 
vrijdag  07   en   21 mei 2021  
vrijdag  11   en   25 juni 2021 
vrijdag  09   en   23 juli 2021 
vrijdag  06   en   20 augustus 2021 
vrijdag  10   en   24 september 2021 
vrijdag  08   en   22 oktober 2021 
vrijdag  05   en   19 november 2021 
vrijdag  03   en   17 december 2021 

 
Maak bijtijds een afspraak! 
 
ZIE VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE PAGINA 23 VAN DE VORIGE DE KIJKER. 
 
 
 
HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER                                     ZIE OOK PAG. 09 
 



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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UIT NIEUWSBRIEF NR. 9 2021        VAN LEVENDE VERHALEN CULEMBORG        
 
We hebben de start van de nieuwe verhalentafelcyclus al een keer eerder  
moeten uitstellen en omdat de Corona maatregelen voorlopig nog gelden,  
moeten we dat helaas verschuiven naar najaar 2021. 
Er hebben zich in het afgelopen najaar 52 deelnemers aangemeld en er stond 
een groep van 12 vrijwilligers paraat om de verhalentafels te begeleiden. Maar 
helaas, het virus werkt ons zwaar tegen.  
 

Culemborgs verhalenboek “Onze Schooltijd” 
We werken hard aan het boek over ‘onze schooltijd’. De verhalen uit het ver‐ 
halentafel seizoen 2019‐2020 worden gebundeld in een boek van zeven hoofd‐
stukken. Alle zeven schrijvers hebben hun deel geleverd. Wat nog te doen is:  
redigeren, illustreren en vormgeven. Gelukkig hebben we ook daar deskundige 
en enthousiaste vrijwilligers voor. De redactie is in handen van Saskia Cortlever 
en Noor van Loveren.  Irma Mommers doet de vormgeving en zorgt voor de  
afstemming met de drukker. We vragen onze burgemeester om een mooi  
voorwoord te schrijven. Naar verwachting kunnen we het boek begin mei 2021 
uitreiken aan de vertellers en starten met de verkoop. Dat willen we gepaard  
laten gaan met het nodige tromgeroffel.  
 

Stand van zaken 
In de afgelopen maanden hebben kennismakingsgesprekken plaats gevonden 
met zeven vertellers. Zeven schrijvers staan klaar of zijn inmiddels begonnen met 
de interviews. Voor enkele van hen is het schrijven van een levensverhaal een 
nieuw avontuur. Zowel vertellers, als schrijvers zijn blij met elkaar. Er komen dus 
weer een paar mooie boeken aan. In de afgelopen jaren is de uitreiking van de 
boeken een hoogtepunt geweest, een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid 
van familie en vrienden.  
 

www.levendeverhalen.com 
 



www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
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menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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ELKWELZIJN OVER OUDEREN ONDERSTEUNING 
 
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 ouderen‐
ondersteuner 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 
‐ vergeetachtigheid 
‐ het huishouden / eten koken 
‐ de zorg voor je partner 

 

Ouderenondersteuning kan veel voor jou betekenen 
Denk bijvoorbeeld aan: 

‐ advies geven over voorzieningen, zoals de 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 
‐ helpen bij de aanvraag “Doe Mee(r) regeling”  
‐ telefooncirkel: Iedere dag op een afgesproken tijdstip even telefonisch 

contact, van mens tot mens. 
 

Actuele projecten 
‐ Telefooncirkel: iedere dag op een afgesproken tijdstip even telefonisch 

contact, van mens tot mens. 
‐ Culemborgse Maatjes 

 

Contact 
Mail: info@elkwelzijn.nl                             
Bel: ouderenondersteuners: Karin Burgers: 06‐ 20718053, Loes van 
Delft: 06‐ 83524878, Rukize Kesmer: 06‐ 83490174, Caroline v.d. 
Meulen: 06‐ 83525112T  
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Op 4 april is het Pasen. Het belangrijkste feest onder de christelijke traditie, maar 
ook het begin van nieuw leven en zomerse tijden. Ik weet nog goed dat ik als kind 
voor Pasen nieuwe zomerkleren kreeg.  Mijn moeder ging dan met mij op de vrije 
woensdagmiddag met de trein naar Utrecht. Ik kreeg iets nieuws en dan als  
afsluiting van de middag een kwart rookworst bij de Hema. Met Pasen werd je in 
het nieuw gestoken, want je moest op z’n Paasbest. Zo heette dat. Het gekke is, 
dat ik nog weet wat ik met Pasen 1957 aan had. Ik zal vertellen waarom ik het nog 
weet. In 1957/58 hadden we de A- griep, zoals nu de Covid-19 pandemie. Vanuit 
Azië aangewaaid ging deze griep de hele wereld over. Hele gezinnen lagen toen 
ziek op bed. Bij twee van mijn vriendinnen lagen ze ook allemaal op bed. Mijn 
moeder ging daar de helpende hand bieden. Zelf is ze overigens niet ziek gewor-
den, daar was ze heel verbaasd over. Ze had namelijk bij deze gezinnen heel wat 
snotlappen onder de bedden vandaan gehaald en gewassen. Dit heeft ze nog jaren 
verteld, als er weer een griepgolfje heerste. Echter op de eerste Paasdag van dat 
jaar kreeg mijn broer ook zeer hoge koorts. Dokter van Hattem, toen onze huisarts, 
werd gebeld. Dat was in die tijd heel wat. De dokter op zondag laten komen, dat 
maakte op mij grote indruk. Omdat hij moest komen, moest ik naar buiten. 
Waarom? Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet echter nog wel dat ik mijn 
mooie nieuwe “paasjurkje” met lange witte kniekousen aan had. Het was ontzet-
tend koud buiten en ik bibberde over mijn hele lichaam. Misschien was het niet  
alleen van de kou maar ook van de spanning, ook dat kan ik niet meer zeggen.  
Gek vind ik wel, dat zoiets als van dat jurkje wel bij blijft. Dat mooie jurkje dat  
speciaal gekocht was voor de Pasen. Er zijn veel overeenkomsten met die tijd. Een 
pandemie vanuit Azië die ook nu weer ons leven bepaalt. Alleen toen had het veel 
minder impact op onze samenleving. De tv was nog in de beginfase. Een enkeling 
had nog maar een abonnement op de krant. Er werden ook geen overheidsmaat-
regelen genomen.  Het werd volgens mij aanvaard of ik heb het als kind allemaal 
niet meekregen, dat zou ook kunnen. Ik weet wel dat ik dat jurkje nooit vergeten 
ben. Ik kan het zo uittekenen. Het was Pasen en ik was op mijn Paasbest. Nu in 
deze tijd hebben we waarschijnlijk geen nieuwe kleding voor de Paasdagen kunnen 
kopen. We kunnen niet zomaar even gaan shoppen om iets moois uit de zoeken, 
maar we kunnen wel naar de kapper. Het populaire liedje uit verleden tijden: “Als 
je haar maar goed zit” is nu wel heel actueel. Ons haar zit goed of in ieder geval 
naar ons zin, dus we kunnen Pasen, Paasbest tegemoetzien! Ik wens iedereen 
goede en hoopvolle Paasdagen toe.  

HS 



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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HEEFT EEN 50-PLUSSER  
EXTRA VITAMINES NODIG? 
 
Vrouwen van boven de 50 jaar en  
mannen van boven de 70 krijgen het 
advies om extra vitamine D te slikken. 
Dit vermindert de kans op vallen en  
botbreuken. 
 
Hoeveel vitamine D heb jij nodig als 50-plusser? 
Je kunt druppels, capsules of tabletten vitamine 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 van spierzwakte, pijn in de botten, 
moeilijk op kunnen staan en gemakkelijk brekende botten. Door de spierzwakte en 
last van je botten val je gemakkelijker. 
Verder kan een tekort aan vitamine D calciumbotontkalking 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. 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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OVERPEINZINGEN VAN EEN MAN OP LEEFTIJD    DOOR  RICHTE LOMMERT 
 
Trouwe lezers van De Kijker weten het inmiddels 
wel: ik ben een man op leeftijd. De verhalen 
over de razzia in 1942 op joodse bewoners van 
de Amsterdamse Rivierenbuurt, de vliegtuigen 
op 17 september 1944 op weg naar Arnhem  
en de bevrijding van Groningen in april 1945  
getuigen hiervan. 
Ik was 11 jaar toen op 10 mei 1940 Het Duitse 
leger binnenviel en de bezetting begon. Eerlijk is 
eerlijk, van het eerste bezettingsjaar herinner ik me weinig. De eerste herinnering 
is van 25 februari 1941, de dag van de algemene staking, onder het motto: “rot 
moffen blijf met je rot poten van onze rot joden af”. Volslagen bij toeval belandde 
ik tussen de Grüne Polizei en de stakende tramconducteurs bij de remise in de  
Lekstraat. 
 

In september 1942 ging ik naar de HBS, een toenmalig schooltype. Onder normale 
omstandigheden is de HBS-periode de mooiste en leukste tijd voor een puber. 
Maar door de oorlog waren er geen (school)feesten. Bioscopen vertoonden 
meestal Duitse UFA propagandafilms, daar ging je niet heen. Slechts twee films 
herinner ik mij: een muziekfilm met de Zweedse Zara Leander die drie liedjes zong, 
die in die tijd “hits” waren (Heimat deinen Sternen, Es geht alles vorüber en Es wird 
einmal ein Wunder geschehen, liedjes die iedereen zong in die tijd). Ook waren  
er ook nog twee Oostenrijkse lolbroeken, die middels de Tobis filmstudio hun 
grappen verkochten en de eerste kleurenfilm “Die goldene Stadt”, een lofzang op 
de stad Praag. Onuitwisbaar is het bezoek met mijn eerste vriendinnetje aan het 
City theater, waar Willy Walden en Piet Muyselaar, beter bekend als Snip en Snap, 
hun ontroerende lied “Als op het Leidseplein, de lichtjes weer eens branden gaan”,  
zongen. Er werden dan veel zakdoeken gepakt en veel gesnotterd. Dat was al het 
amusement in die jaren. Geen schoolfeestjes, geen danspartijtjes en nooit eens 
lekker eten in een restaurant. ’s Avonds speelden we monopolie, Mens erger je 
niet en Pim, Pam, Pet. 
 

Maar de situatie veranderde drastisch na Dolle Dinsdag. De BBC verspreidde  
een fake bericht dat de Amerikaanse troepen Breda hadden bevrijd en op weg  
waren naar Rotterdam. Reden voor de NSB’ers om, bang voor de bijltjesdag, het 
hazenpad te kiezen. Maar de langverwachte bevrijding bleef uit. Door de mislukte  
operatie Market Garden bij Arnhem werd Nederland gescheiden in boven en  
onder de grote rivieren. 

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

Sanita
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s
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Alle
topmerken
in huys.
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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vervolg pag. 09 
 

In Amsterdam veranderde ook alles. De nieuwe spertijd (=avondklok) veranderde 
van 24 uur naar 20 uur, dit werd door een tweetalige bekendmaking in de krant  
en op aanplakbiljetten bekendgemaakt. Geen uitzondering, geen tegenspraak.  
Wie toch op straat was na acht uur en gepakt werd, kwam in de beruchte  
Euterpestraat, de voorbode voor kamp Westerbork of kamp Amersfoort.  
Iedereen probeerde slechts te overleven. Voedsel werd steeds minder, gaar- 
keukens boden weinig soelaas. Bij het begin van het schooljaar was mijn derde klas 
in september nog normaal gevuld. Na Dolle Dinsdag werd de klas vrijwel dagelijks 
kleiner. Mensen die de kans hadden om Amsterdam te ontvluchten, deden dat. 
Absenten werden niet meer genoteerd en je kon wegblijven wanneer je wilde.  
 
Bij ons in de buurt had iemand een grote trekzaag die iedereen mocht lenen. Toen 
wij aan de beurt waren trokken mijn broertje en ik de buurt in om de weinige  
bomen om te zagen en in stukken mee naar huis te nemen. Mijn vader hakte de 
grote met de bijl klein zodat ze in de noodkachel voor enige warmte zorgden. Met 
een vriend ging ik op een gammele bakfiets zonder luchtbanden, dus op de velgen, 
om negen uur naar de polder om weer om vijf uur terug te komen met een kar vol 
suikerbieten, waar mijn moeder dan stroop en soep van maakte. De donkere  
avonden probeerden wij zo goed mogelijk door te komen met spelletjes spelen of 
lezen bij het licht van een flakkerende kaars of een walmende olielamp want er 
was geen elektriciteit. Als ons noodkacheltje uit ging trokken we een jas aan. De  
avonden brachten wij alleen maar lezend door, radio was er ook niet. 
 
In december 1944 kreeg ik de kans om Amsterdam te ontvluchten en het einde 
van de oorlog in Groningen af te wachten. De echte Hongerwinter en alle ellende 
heb ik dus niet meegemaakt in Amsterdam. 
In juni 1945 keerde ik terug naar Amsterdam en in september 1945 ging ik, net  
als al mijn klasgenoten gewoon over naar de volgende klas. De derde had ik dus 
gewoon overgeslagen. Alle vijfde klassers kregen zonder examen te doen hun 
einddiploma.  
In 1946 werd het uitgaansleven weer een beetje normaal en kon het feesten in  
bescheiden mate weer beginnen. In 1948 deed ik met goed gevolg eindexamen. 
Na mijn diensttijd startte ik op 2 januari 1950 mijn arbeidzaam leven. Tien jaar van 
mijn jeugdig leven was verloren gegaan. Maar nooit heb ik, en de vele generatie- 
genoten die ik ken, van die periode enige psychische schade ondervonden en  
hebben nooit de hulp van een psycholoog nodig gehad. 
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Heel veel jaren later 
Er is een nieuwe generatie Nederlanders ontstaan die in redelijke welstand is  
opgegroeid. Het schoolreisje naar De Piramide van Austerlitz is vervangen door 
tripjes naar Londen, Berlijn en Parijs. Een weekje hotel in Valkenburg of een  
pension in Nijverdal of een kamer in Zandvoort, is nu achterhaald. Drie weken 
Thailand, Bali, Bonaire of Ibiza. Daar komt natuurlijk de komende krokusvakantie 
en de herfstvakantie (om te skiën) nog bij. Studiemogelijkheden zijn voor ieder die 
dat wil, onbeperkt. 80% van de huishoudens hebben één of meerdere auto’s. 
Iedereen, zelfs kinderen van 10 jaar hebben een dure smartphone. Kortom er  
ontstaat een door en door verwende generatie die geen tegenslag gewend is. 
 
En dan wordt het februari 2020 
 

 
 
Nederland en de wereld raakt weer in een oorlog. Deze keer komt de vijand niet 
met tanks en vliegtuigen maar is onzichtbaar, onder de vlag van Corona, maar 
daarom niet minder dodelijk.  
 
Nu gebeurt er iets merkwaardigs. De overheid, in de rol van legeraanvoerder, 
roept op om samen de vijand te bestrijden maar in plaats dat iedereen zich (net als 
in 1940-45) achter de regering schaart, heulen grote groepen met de vijand. Toch 
wordt de eerste slag gewonnen. Als de vijand in een tweede slag (en inmiddels in 
de derde slag) opnieuw toeslaat en de regering de uiterste maatregel, een avond-
klok van negen uur instelt, gaat het helemaal mis.  
Met verbijstering ziet Nederland op zijn tv-scherm on-Nederlandse toestanden. 
Protesten lopen uit op gevechten met politie en op plunderingen. Als ik dan een 
nauwelijks volwassen blaag hoor roepen: “Ik vecht voor mijn vrijheid”, dan val ik 
echt van mijn stoel en wens dat de snotneus ooit nog eens een periode 1940-45 
zal meemaken. 

 

 

Ondersteuning bij digitale vaardigheden                                                                                                                                       
Heeft u een computer, tablet of smartphone, maar kunt u er niet mee uit de                                         
voeten? Of zou u graag willen videobellen met uw kleinkinderen? Maar lukt het                                      
u niet zelf?   

Buurtcentrum Bolderburen en Leerhuis Culemborg kunnen u hierbij ondersteunen.                                 
Vrijwilligers leren u graag te werken met uw eigen apparaten.  

Digitaal Bolderburen                                                                                                                                                            
Op donderdag van 10.00-12.00 uur helpen vrijwilligers Rob en Johan u bij                                  
individuele vragen over uw eigen  computer, tablet of smartphone. Graag vooraf                      
aanmelden  bij Karin Burgers, wijkcoach van ElkWelzijn  (06 – 20 71 80 53)                                  
wanneer u hier gebruik van wilt maken.   

Leerhuis Culemborg                                                                                                                                            
Ook in het Leerhuis kunt u terecht voor ondersteuning bij basisvaardigheden.                                         . 
In samenwerking met de bibliotheek worden onder andere de basiscursus Klik en                                    
Tik en de training Digisterker aangeboden, waarin u uw DigiD leert gebruiken.                                      
Bel voor meer informatie met Jolanda Slobbe (06 – 10 08 71 61).  

Gratis                                                                                                                                                                          
Deelname aan zowel Digitaal Bolderburen als activiteiten van het Leerhuis is gratis                                 
voor alle Culemborgers.  

                                  

“Ik zou wel willen videobellen met mijn 
kleinkinderen, want ik mis het contact 
zo..”  

“Iets opzoeken op het internet of een mail 
versturen, hoe werkt dat eigenlijk?” 
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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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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TELEFOONCIRKEL 
 
Hoe werkt de Telefooncirkel? 
Iedere dag op een afgesproken tijdstip is er even telefonisch contact, van mens tot 
mens. Dus ook in het weekend en op feestdagen. Gewoon om te horen of alles in 
orde is. Dat gebeurt in een vaste volgorde, zodat u elke dag op een vast tijdstip 
door dezelfde persoon wordt gebeld. Vervolgens belt u de volgende persoon van 
de lijst. De Telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van ElkWelzijn. 
Neemt een belpartner niet op, of maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan geeft u 
dit door aan de vrijwilliger. Hij of zij zal dan polshoogte nemen en zo nodig hulp in-
schakelen. 
 
Voor wie is de Telefooncirkel? 
De Telefooncirkel is er voor senioren in Culemborg die behoefte hebben aan  
regelmatig contact. Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand 
regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als je alleen woont of moeilijk de 
deur uit kunt. Je moet wel in staat zijn om dagelijks zelf de volgende persoon te 
bellen van de contactlijst en de vrijwilliger in kunnen schakelen als er niet wordt 
opgenomen. 
 
Hoe kun je meedoen? 
Meedoen met de telefooncirkel is gratis, je betaalt alleen je eigen telefoonkosten. 
Je kunt je aanmelden bij ElkWelzijn. 
Een medewerker van ElkWelzijn komt bij je thuis om kennis te maken. Je krijgt dan 
meer informatie en hij/zij maakt afspraken met je. 
We organiseren twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst met alle deelnemers 
aan de Telefooncirkel en alle vrijwilligers. 
 
Vrijwilliger worden? 
Mocht je interesse hebben om als vrijwilliger een telefooncirkel te begeleiden, laat 
dit dan aan ons weten. 
 
Vind jij het ook fijn om dagelijks even contact te hebben? Meld je dan aan bij de 
Telefooncirkel. Dat geeft een gevoel van veiligheid. 

 
 
Contact:  
Karin Burgers:  tel. 06 20718053 
mail:  kburgers@elkwelzijn.nl 

 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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HOND OF KAT IN HUIS?         PAS OP MET DEZE GIFTIGE KAMERPLANTEN 
Publicatiedatum: 6 december 2020 
 
Kamerplanten en huisdieren gaan niet 
altijd goed samen. Sommige dieren  
blijven er keurig vanaf, maar dat gaat 
lang niet altijd op. Een aangevreten 
plant staat niet zo fraai, maar giftige  
kamerplanten kunnen daarnaast flinke 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Of 
op zijn ergst zelfs de dood van uw dier. Er zijn heel veel planten die in meer of  
mindere mate gevaarlijk zijn. We zetten een aantal populaire planten op een rij die 
giftig zijn en die u dus beter kunt overslaan als u een hond of kat in huis heeft. 
 

Amaryllis (Hippeastrum) 
Zowel de bol als het sap van de amaryllis zijn giftig. Het kan braken,  
diarree, lage bloeddruk en zelfs leverschade veroorzaken. 
 

Azalea (Rhododendron simsii) 
Alle delen van de azalea zijn zeer giftig. Het heeft invloed op de  
hartslag en in ernstige gevallen kan het dier na het eten van deze plant 
overlijden. 

Christusdoorn (Euphorbia Milii) 
Het sap van de Christusdoorn is giftig. Het is irriterend bij aanraking 
en bij inname kan het zorgen voor ontsteking van bek en slijmvliezen 
of zelfs abcessen veroorzaken. 

 

Clivia miniata 
De gehele plant is giftig, met name de wortels en de besjes van de  
clivia. 

 

Cyclaam (Cyclamen persicum) 
Alle delen van de cyclaam zijn giftig, vooral de knol. Het sap van de 
plant kan allergische reacties oproepen. 
 

Dieffenbachia 
De Dieffenbachia is zeer giftig. Hij bevat kristallen in zijn cellen  
Die, als mens of huisdier ze binnen krijgen, een brandend gevoel en 
zwellingen veroorzaken. Dit is niet alleen pijnlijk, maar het kan zelfs 
tot verstikking leiden. 
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Flamingoplant (Anthurium) 
Zowel de bladeren als de stelen van de Anthurium zijn giftig. Bij  
inname zorgen ze voor brandende zwellingen aan de bek. Bij  
blaarvorming kan ademhalen en slikken moeilijker gaan. 
 

Gatenplant (Monstera deliciosa) 
Aanraking van het sap van de bladeren en stengels van de gaten-
plant kan leiden tot diarree en hevige irritaties aan de huid, tong en 
keel. Eventuele onrijpe vruchten bevatten net als Dieffenbachia  
calciumoxalaat kristallen. Bij katten kan er ook nierschade optreden, als zij delen 
van deze plant binnen krijgen. 
 
Jonge gatenplant 
Kerstster (Euphorbia pulcherrima) 
Over hoe giftig de kerstster is zijn de meningen verdeeld. Feit is wel 
dat het witte melksap irriterend is bij aanraking met de mond of de 
ogen en huisdieren krijgen er maag-darmklachten van. 
 

Oleander (Nerium oleander) 
Alle delen van de oleander zijn zéér giftig, doordat ze onder  
andere de stoffen nereïne en oleandrine bevatten. Het eten van 
bloemen, zaden of zelfs een enkel blad kan voor een klein kind (!) of 
huisdier al dodelijk zijn. Op de huid is het sap irriterend. 
 

Palmlelie (Yucca elephantipes) 
Buiten dat de Yucca giftig is kunnen de scherpe vezels van het blad de 
darmen flink beschadigen als ervan gegeten wordt. Op de huid is het 
sap irriterend. 
 
Vrouwentongen (Sansevieria) 
Het eten van de bladeren van de Sansevieria kan leiden tot maag- en 
darmklachten. 
 

Voorjaarsbollen 
In het voorjaar brengen bolgewassen op pot de lente in huis, maar 
voor huisdieren zijn ze gevaarlijk. Zowel de plant als vooral ook de 
bol. Geniet daarom buiten van hyacint, narcis, krokus of tulp en niet 
binnen als u huisdieren heeft.  
 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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www.merkxbrillen.nl
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Lelies 
Niet alleen kamerplanten zijn gevaarlijk voor huisdieren. Dat geldt 
ook voor veel bloemen. Zo is de lelie letterlijk levensgevaarlijk voor 
katten. Van de lelie worden ook potplanten verkocht, waarvoor  
hetzelfde geldt. Hiervoor hoeven ze niet eens van de plant te eten, als 
ze door afgevallen stuifmeel lopen en van hun pootjes likken kan er al 
een levensgevaarlijke nierbeschadiging ontstaan. Dat geldt ook voor  
het drinken van het vaaswater. 
 
Geef katten een alternatief 
Honden kunnen tijdens het uitlaten eventueel gras eten, maar binnenkatten  
hebben deze keuze niet. Als een haarbal dwars zit, kunnen ze daarom in huis op 
zoek gaan naar alternatieven en daarbij dus van uw kamerplanten eten. Om dit te 
voorkomen kunt u daar speciaal voor bedoeld kattengras voor neerzetten. Zo weet 
u zeker dat ze een veilige optie hebben. Kies wel voor de zachte soort kattengras. 
De scherpe soort, die ook weleens wordt aangeboden, kan namelijk ook weer voor 
problemen zorgen. 
 

Raadpleeg bij inname een dierenarts 
Als huisdieren van giftige kamerplanten eten kan het even duren voor ze symp- 
tomen vertonen, maar hun situatie kan vervolgens heel snel verslechteren. Neem 
daarom altijd contact met uw huisarts op als u merkt dat ze giftige plantendelen 
binnengekregen hebben. De symptomen zijn onder andere braken, diarree, coör-
dinatieproblemen, lusteloosheid, verstoring van de ademhaling, huidafwijkingen, 
meer drinken en minder eetlust. Een combinatie van symptomen is ook mogelijk. 
Zoals gezegd, we hebben een aantal van de meest populaire kamerplanten  
beschreven die giftig zijn, maar de lijst is geenszins compleet. Wees dus ook bij  
andere soorten alert en doe navraag of een nieuwe kamerplant veilig is als u  
huisdieren in huis heeft. Ook in het geval van kleinkinderen die over de vloer  
komen is het goed hier rekening mee te houden, aangezien veel planten die voor 
dieren giftig zijn, ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Vooral voor de jongsten. 
 
 
Bron:  
LICG, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, medpets.nl, Robs Tuinplanten, 
 Dierenbescherming, Groencentrum Witmarsum, De Tuinen van Appeltern, archief. 
 

 



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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DE VECHTSCHEIDING 
 
De eerste dag pakte hij verdrietig zijn 
spullen in dozen en koffers. De tweede 
dag kwamen de verhuizers zijn spullen 
halen. Op de derde dag ging hij nog één 
keer aan hun mooie eettafel zitten, zette 
stemmige achtergrondmuziek op, stak 
een paar kaarsen aan en genoot van een 
luxe maaltijd met garnalen, kaviaar en 
een fles dure witte wijn. Daarna liep hij 
nog eenmaal door alle kamers van het 
huis en stopte overal een paar in kaviaar 
gedoopte, half opgegeten garnalen in de 
holle prachtig gepolijste gordijnroeden. 
Een van de weinige ornamenten waar zij altijd zo trots op en zo verguld mee was 
geweest. Tenslotte ruimde hij de keuken op en verliet het huis. 
 
Op de vierde dag kwam zijn ex-vrouw terug met haar nieuwe levenspartner. Ze 
stelde vast dat ze er goed aan had gedaan dit mooie huis tijdens de (v)echt-
scheiding op te eisen. En zij en haar nieuwe levenspartner genoten volop. Totdat 
het langzaamaan in het huis begon te stinken. Schoonmaken, dweilen, luchten, 
niets hielp. En het werd steeds erger. Luchtroosters werden gecontroleerd op 
dode knaagdieren, kleden werden naar de stomerij gebracht. In iedere kamer 
kwam een luchtverfrisser te hangen. Ongediertebestrijding kwam en plaatste 
overal gasspuiters. In de tussentijd moesten de vrouw en haar nieuwe man wel 
even ergens anders logeren. Tijdens hun afwezigheid werd zelfs de dure vaste 
vloerbedekking in het hele huis vervangen. Maar ook dat hielp niet. Vrienden en  
bekenden kwamen niet meer op bezoek. Onderhoudspersoneel weigerde nog 
langer in het van stank vergeven huis te komen werken en ook de interieur- 
verzorgster gaf er de brui aan. Uiteindelijk konden de ongelukkige twee gelief-
den de stank evenmin langer verdragen en besloten ze te verhuizen en het huis 
op de markt te plaatsen. 
 
Maar, zoals zich laat raden, het huis werd niet verkocht. Zelfs niet toen na twee 
maanden de vraagprijs werd gehalveerd. Ten langen leste besloten de twee een 
hoge lening af te sluiten teneinde toch maar vast een nieuw huis te kopen. Want 
zoals te verwachten was had hun relatie ernstig te lijden onder de gerezen  
problemen. 



www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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vervolg pag. 25 
Toen werd de vrouw gebeld door haar ex-man die haar vroeg 
hoe het haar in haar nieuwe relatie verging. Ze vertelde het 
trieste verhaal van het rottende huis. Hij luisterde beleefd,  
betoonde zich zeer meelevend en gaf ruiterlijk toe dat hij hun 
oude huis vreselijk miste. En dat hij wel bereid was het huis 
over te nemen, als zij van haar kant bereid was verder van de 
alimentatie af te zien. Maar, zo zei hij heel eerlijk, hij kon door dezelfde alimen-
tatie geen fatsoenlijke hypotheek krijgen, dus zou ze genoegen moeten nemen 
met 25% van de actuele verkoopwaarde. 
 
De vrouw ging met genoemde voorwaarden akkoord, mits hij onmiddellijk het 
koopcontract tekende. Hij stemde hiermee in en binnen twee uur hadden haar 
advocaten het papierwerk geregeld en lagen de vereiste documenten voor zijn 
neus. Een kleine week later stonden de vrouw en haar vriend glimlachend toe  
te kijken hoe de verhuizers hun huisraad van het oude huis naar het nieuwe 
brachten.  
En om haar ex uiteindelijk toch nog een hak te kunnen zetten, want ze bleef  
rancuneus, besloot zij de onbetaalbaar mooie gordijnroeden van de muur te  
halen en mee te nemen. 
 
………………………………………………………… 
 

Redactie en Bestuur wensen u gezellige dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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CURSUS FILOSOFIE 
 
Wil je graag op een andere, nieuwe 
manier kijken naar thema's als vrijheid, geluk en keuze vanuit filosofie en ethiek? 
Dan is deze cursus een aanrader. Tijdens de lessen ga je met elkaar in gesprek in 
de vorm van een dialoog. Daarbij ga je aan de slag met het gedachtengoed van 
verschillende filosofen, zoals Socraties, Kant, Kierkegaard.  
  
Deze cursus wordt geleid door huisfilosoof en docent Mariska Horster. Ze start 
met deze cursus op 1 april in het Weeshuis in Culemborg, mits uiteraard de  
situatie rondom corona het toelaat.  
 
Inschrijven voor deze cursus of wil je meer informatie? Mail dan naar  
docent@vuwestbetuwe.nl. De docent neemt vervolgens contact met je op.  
 
 
HERINNERING                  

De ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en SSCC 
zullen, net zoals in voorgaande jaren, opnieuw  
ondersteuning bieden bij het invullen van uw  
belastingaangifte en huur- en zorgtoeslagen voor 
het belastingjaar 2020. 
 
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 KBO-PCOB, ANBO of 

vriend bent van het Senioren Collectief. Wanneer u geen lid bent van          
Senioren Collectief wordt van u een kleine vergoeding verlangd, 

- een verzamelinkomen dat niet meer bedraagt dan € 35.000 voor alleen-
staanden of € 50.000 voor gehuwden of samenwonenden. (Deze bedragen 
golden voor het jaar 2019). 
 

Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opne-
men met de coördinator Dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201, e-mail:  
rinireek@ziggo.nl. 
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Mei 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Ik ben het boek “De Poppenspeler van Warschau” aan het lezen. In dit boek  
worden de ontberingen van de joden tijdens de oorlog in het getto van Warschau 
beschreven en de gruwelijkheden van de bezetting door de Duitsers. Dit boek 
brengt me weer terug naar de dodenherdenking op de Dam vorig jaar. Tijdens de 
toespraak van de Koning op dat grote lege plein zag ik ineens een beeld voor me 
van de duizenden doden, die tijdens de oorlog waren omgekomen. Ik zag al die 
mensen die er zouden kunnen zijn, als ze niet de dood hadden gevonden in de 
kampen, in verzet, honger, krijgsgevangenschap, vredesmissies of waren dood- 
geschoten. De Dam zou te klein zijn geweest voor al die mensen. Nu, tijdens de  
Corona crisis, zijn of waren wij druk met niet essentiële levensbehoeften of ge-
neugten. Er werden zelfs acties gevoerd omdat er sprake is van vrijheidsberoving. 
Maar, weten deze mensen wel wat vrijheidsberoving is. Hebben zij aan den lijve 
oorlog of onderdrukking meegemaakt? Wij hebben nu geen honger. De super-
markten liggen vol met etenswaren. Bakkers, slagers, apotheken en afhaal- 
restaurants zijn open gebleven. Boodschappen of maaltijden kunnen tot bij de 
voordeur worden gebracht. Nee, we maken ons druk omdat we niet op het terras 
kunnen zitten, niet uit eten kunnen gaan, niet op vakantie, niet naar de kapper, de 
pedicure, de manicure, de schoonheidsspecialiste, de zonnebank, de sportschool 
en noem verder maar op. In onze jeugd hadden of waren genoemde zaken er niet 
eens. Ik weet ook wel dat oude tijden geen keer nemen en dat toen ook niet alles 
goed was. Gelukkig maar, want we leven nu in andere tijden. Tijden van welvaart, 
maar dat breekt ons nu op door de opgelegde beperkende regels in deze Corona-
tijd. Natuurlijk gaat het niet alleen om onze vrijheid, maar ook om het in stand 
kunnen houden van ondernemingen en werkgelegenheid voor iedereen. Natuurlijk 
willen we allemaal onze familie en vrienden weer vrijelijk kunnen ontmoeten. 
Maar dat neemt niet weg dat we niet mogen klagen en juist in de komende maand 
mei weer eens stil moeten gaan staan bij wat vrijheid nu precies voor ons bete-
kent.  Vrijheid van meningsuiting of vrij zijn in gaan en staan, vrijheid in denken of 
vrijheid in doen en laten. Ik wens iedereen een mooie meimaand in vrijheid toe. 
Hebt u het moeilijk met de ons nog opgelegde beperkingen dan zou ik, zonder  
belerend te willen zijn, willen zeggen: denk niet in onmogelijkheden, maar in  
mogelijkheden. Kijk niet wat er niet kan, maar wat er wel kan. Zoek alternatieve 
bezigheden en geniet ervan, want dan alleen kunnen we het nog een poosje  
volhouden. Ik wens iedereen een vaarwel aan het Covid-19 virus.  
 

HS 



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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OPROEP AAN AL ONZE LEZERS 
 
Beste lezer van De Kijker,  
 
Op pagina 9 van De Kijker van september/oktober 2020 heb ik u al verteld dat ik 
deelnemer ben van het ‘netwerk samenhangende ouderenzorg’ van de GGD om 
o.a. na te gaan hoe eenzaamheid bij ouderen in Culemborg kan worden terug- 
gebracht. 
 
Met diverse organisaties uit Welzijn en Zorg in Culemborg wordt nagegaan welke 
acties er moeten worden genomen. Begin dit jaar is er ook een ‘Werkgroep Langer 
Thuis Wonen’ door ouderen geformeerd. Ook in deze Werkgroep heb ik zitting  
genomen om de stem van de senioren te laten horen.  Maar door de Corona  
pandemie heb ik het laatste jaar weinig contacten kunnen leggen en input kunnen 
krijgen. Daarom wil ik een beroep doen op u als onze lezer van De Kijker. Ik zou 
graag gevoed willen worden met wat er zoal onder de senioren hier in Culemborg 
leeft. Vooral eenzaamheid is een onderwerp van aandacht. Er wordt weinig over 
gepraat en het wordt door iedereen anders ervaren. Toegeven dat je eenzaam 
bent is al moeilijk, maar ook zijn eenzamen moeilijk bereikbaar. Het onderwerp 
‘langer thuis blijven wonen’ is tevens een breed onderwerp en iedereen zal er  
anders over denken. Het is moeilijk als de omstandigheden het noodzaken om je 
eigen woning te moeten verlaten. Maar wat is er dan nodig om langer thuis te  
kunnen blijven als er lichamelijke gebreken ontstaan en het thuis wonen eigenlijk 
niet meer kan.  
 
Leeftijdsgenoten, ik zou graag door jullie gevoed willen worden en van jullie willen 
vernemen hoe jullie ervaringen zijn of gewoon jullie gedachten over deze twee  
onderwerpen horen. Wellicht hebben jullie ideeën of zelfs ervaringen met een-
zaamheid. Ook zullen jullie jezelf wel eens de vraag hebben gesteld: “kan ik langer 
in mijn huis blijven wonen en zo ja, hoe kan ik hierin dan gesteund worden?” Al uw 
informatie is welkom. Vooral ervaringen, leefomstandigheden en misschien wel 
gewenste veranderingen zijn welkom, zodat ik in het overleg goed kan weergeven 
wat er bij de ouderen in Culemborg leeft en nodig is. Uw informatie is overigens 
vertrouwelijk en zal alleen worden gebruikt als inbreng in deze overlegorganen.   
 
U kunt mij mailen of ook bellen als u dit liever doet. Mijn e-mailadres is:   
henniesmidt@gmail.com of bel met 0345-515013.  Alvast heel hartelijk dank voor 
uw meedenken.  

Hennie Smidt  



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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ZWANGERSCHAPSVERLOF            DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Schrik niet, dit wordt geen verhaaltje over 
zwangerschap, maar is slechts een bruggetje 
naar een krantenartikeltje. 
Het is 1959; ik ben vertegenwoordiger voor 
‘Dobbelman’ en ben tijdelijk gestationeerd in de 
Achterhoek en logeer in hotel ‘De Graafschap’ 
in Doetinchem. Op dinsdag 27 januari rond 
18.00 uur word ik, bij terugkeer, door de hotelreceptioniste ontvangen met de 
woorden: ”Gefeliciteerd meneer Lommert, uw vrouw heeft vanmiddag het leven 
geschonken aan een gezonde zoon. Of u zo snel mogelijk naar Deyselhofkliniek wil 
komen”. Natuurlijk spring ik direct weer in de auto, rijd naar Amsterdam en kan 
om 21.00 uur mijn echtgenote in mijn armen sluiten en mijn zoon bewonderen. 
N.B.: snelwegen waren er nog niet; de reis ging nog via binnenwegen. 
De volgende dag belde ik mijn baas en vertelde hem het heugelijke nieuws.  Hij  
feliciteerde mij, voegde daaraan toe dat ik vandaag een snipperdag had om mijn 
zoon aan te geven, maar zei ook nog even dat ik wel de volgende dag weer om 
9.00 uur in Varseveld bij de eerste klant moest zijn. Dus ging ik snel naar het  
gemeentehuis om mijn zoon een naam te geven en naar de drukker om deze naam 
op een kaartje te laten zetten. Om 17.00 uur op een holletje naar de kliniek naar 
vrouw en kind en vervolgens door de duistere avond weer terug naar hotel ‘De 
Graafschap’, waar ik om 19.30 uur nog net op tijd ben om iets te eten. Vrijdag te-
rug naar Amsterdam. Omdat het nu, na 62 jaar toch verjaard is, durf ik nu wel te  
bekennen, dat het verslag op mijn dagrapport “Laatste bezoek 17.05u” bezijden  
de waarheid was. Na een gelukkig weekend samen, was er weer een afscheid op 
zondagavond en stond ik maandagmorgen voor de deur van een Vivo winkel in  
Zelhem om de Castella producten te verkopen. De woensdag daarop was ik klaar 
in de Achterhoek en was ik weer dagelijks bij vrouw en het klaverblad van vier in 
Amsterdam. 
Waarom ik dit verhaal vertel? Aanleiding was een krantenkop, die mij echt van 
mijn stoel deed vallen: vijf weken betaald zwangerschapsverlof voor vaders.  
Onder deze kop worden de details vermeld: de eerste twee weken 100% salaris, 
dan twee weken 75% en de vijfde week 50%. Maar de vijfde week is facultatief en 
hoeft niet te worden opgenomen. Hoofdschuddend heb ik kennis van het verhaal 
genomen. Wederom word ik geconfronteerd met het feit dat ik toch wel oud ben 
geworden. Niet alleen de technische vooruitgang maar ook de sociale vooruitgang 
is onvoorstelbaar.  

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

Sanita
ir

Tegels
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s
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tie

Alle
topmerken
in huys.
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komen”. Natuurlijk spring ik direct weer in de auto, rijd naar Amsterdam en kan 
om 21.00 uur mijn echtgenote in mijn armen sluiten en mijn zoon bewonderen. 
N.B.: snelwegen waren er nog niet; de reis ging nog via binnenwegen. 
De volgende dag belde ik mijn baas en vertelde hem het heugelijke nieuws.  Hij  
feliciteerde mij, voegde daaraan toe dat ik vandaag een snipperdag had om mijn 
zoon aan te geven, maar zei ook nog even dat ik wel de volgende dag weer om 
9.00 uur in Varseveld bij de eerste klant moest zijn. Dus ging ik snel naar het  
gemeentehuis om mijn zoon een naam te geven en naar de drukker om deze naam 
op een kaartje te laten zetten. Om 17.00 uur op een holletje naar de kliniek naar 
vrouw en kind en vervolgens door de duistere avond weer terug naar hotel ‘De 
Graafschap’, waar ik om 19.30 uur nog net op tijd ben om iets te eten. Vrijdag te-
rug naar Amsterdam. Omdat het nu, na 62 jaar toch verjaard is, durf ik nu wel te  
bekennen, dat het verslag op mijn dagrapport “Laatste bezoek 17.05u” bezijden  
de waarheid was. Na een gelukkig weekend samen, was er weer een afscheid op 
zondagavond en stond ik maandagmorgen voor de deur van een Vivo winkel in  
Zelhem om de Castella producten te verkopen. De woensdag daarop was ik klaar 
in de Achterhoek en was ik weer dagelijks bij vrouw en het klaverblad van vier in 
Amsterdam. 
Waarom ik dit verhaal vertel? Aanleiding was een krantenkop, die mij echt van 
mijn stoel deed vallen: vijf weken betaald zwangerschapsverlof voor vaders.  
Onder deze kop worden de details vermeld: de eerste twee weken 100% salaris, 
dan twee weken 75% en de vijfde week 50%. Maar de vijfde week is facultatief en 
hoeft niet te worden opgenomen. Hoofdschuddend heb ik kennis van het verhaal 
genomen. Wederom word ik geconfronteerd met het feit dat ik toch wel oud ben 
geworden. Niet alleen de technische vooruitgang maar ook de sociale vooruitgang 
is onvoorstelbaar.  



Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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Hier heb ik daarvan nog een mooi voorbeeld. Het is een fragment uit mijn aan- 
stellingsbrief als assistent- vertegenwoordiger van de fa. Dobbelman te Nijmegen 
dd. 17 december 1949. 
 
Verlofregeling: 
U heeft recht op totaal 14 verlofdagen te besteden als volgt: 
6 dagen aaneengesloten, te besteden naar eigen inzicht; 
6 verplichte snipperdagen te weten 15 augustus, 1 november, de vrijdag na  
Hemelvaart, de dag vóór of na de Kerstdagen, Koninginnedag en Bevrijdingsdag; 
en 2 dagen, naar eigen inzicht. 
Ook kennen wij het ABV (Algemeen Bijzonder Verlof).  
- voor huwelijk 3 dagen; 
- voor geboorte eigen kind 1 dag; 
- voor overlijden eigen echtgeno(o)te 6 dagen;    
- voor overlijden naaste bloedverwanten 3 dagen. 
Mocht u onverhoopt behoefte hebben aan een periode van retraite dan dient u 
contact op te nemen met onze maatschappelijk werkster. 
 
Ik vermeld ook nog een paar paragrafen uit de cao-afspraken zodat ik u een indruk 
geef van de sociale omstandigheden in de vijftiger jaren: 
- een werkweek van 48 uur tot zaterdags 13.00 uur. 
- de eerste drie ziektedagen zijn voor eigen rekening. 
Hierbij heb ik wel een aardig beeld geschetst van de sociale toestanden uit de  
vijftiger jaren. 
 
Voor veel 75ers komt bovenstaand verhaal mogelijk bekend voor. Maar de genera-
tie van 20 tot 40ers zal met verbijstering kennisgenomen hebben van de arbeids-
omstandigheden in die jaren. Daarom verbaast het mij enorm dat het Malieveld in 
Den Haag en het Museumplein in Amsterdam niet vol staan met mensen van 20 
tot 40 jaar met grote spandoeken met de teksten: “wat hebben wij het toch on-
voorstelbaar goed en wat zijn wij gelukkig en tevreden”. 
Dat dit een “Pia Vota” (vrome wens) is, is regelmatig op TV te zien: de ME en  
waterwerpers tegenover een ontevreden menigte. 
Dan merk ik weer dat ik oud word…  
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WITGOEDPROJECT  PER 1 APRIL  VAN SOCIAAL WIJKTEAM NAAR BARTJE 
 
Een jaar geleden werd in Culemborg het Witgoedproject geboren. Het idee daar-
voor ontstond bij Janine van der Heiden van het sociaal wijkteam. Zij merkte in 
haar werk dat veel mensen met een kleine portemonnee geen geld hebben voor 
aanschaf van een wasmachine of koelkast. Tegelijkertijd danken anderen hun oude 
apparatuur af terwijl er niets aan mankeert. Janine vond dat eigenlijk niet kunnen 
en vroeg zich af of ze die twee dingen niet bij elkaar kon brengen. 
 

SNELLE GROEI  WITGOEDPROJECT 
Zo ontstond het ‘Witgoedproject’. Dat was in maart 2020. Janine kreeg wat geld 
van de gemeente voor de huur van opslagruimte en gaf via sociale media en de 
Culemborgse Courant bekendheid aan de mogelijkheid om witgoed aan het  
project te schenken. Dat liep geweldig. Veel mensen doneerden overbodige maar 
goed werkende koelkasten, gasfornuizen, wasmachines, vriezers, vaatwassers, 
magnetrons of ovens. 
 
Het project ontwikkelde zich snel. Vorig jaar zijn rond de vijftig apparaten in  
andere handen overgegaan. De ontvangers waren er blij mee. Sommige mensen 
hadden bijvoorbeeld geen koelkast en moesten etenswaren buiten bewaren in  
water. Janine ontving veel dankbare reacties. 
De laatste tijd begon de opslagruimte voor het verkregen witgoed te krap te  
worden. Daarnaast was de inzet van Janine voor het Witgoedproject steeds  
moeilijker te combineren met haar eigenlijke werk bij het sociaal wijkteam. Ze 
zocht een oplossing en kwam in contact met Sandra Rigter van ElkWelzijn, die 
het ‘Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn’ coördineert. Janine sloot zich aan bij dit 
overleg en zo werd de verbinding gelegd met Bartje. 
 
Kringloopcentrum Bartje, samen met Klaartje onderdeel van Stichting Samen    
Verder, bleek bereid om de werkzaamheden over te nemen. Jos van Zutphen, 
voorzitter van ‘Stichting Samen Verder’ zegt: “Bartje is een grote kringloopwinkel, 
we verkopen van alles, maar tot op heden verrassend genoeg geen witgoed. Dit 
laatste was binnen onze stichting een punt van aandacht: we konden een complete 
en vrijwel nieuwe inboedel overnemen inclusief alle mogelijke witgoedapparatuur. 
We vroegen ons af wat we daarmee zouden doen. Net op dat moment diende zich 
de mogelijkheid aan om het Witgoedproject van het sociaal wijkteam over te  
nemen. In goed onderling overleg hebben we toen besloten dat kringloopcentrum 
Bartje vanaf nu ook witgoed inneemt en verkoopt”. 
 

 

Iedere dag even contact via de telefooncirkel 
De telefooncirkel is er voor senioren, die behoefte hebben aan regelmatig contact. 
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand dagelijks even 
informeert of alles in orde is. De telefooncirkel is al twee jaar actief in Culemborg. 
 
Hoe werkt het? 
Deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een vast tijdstip (dus 
ook in het weekend en op feestdagen) door elkaar gebeld om te informeren of alles 
goed is en een kort praatje te maken. Een vrijwilliger 
van ElkWelzijn is het begin- en eindpunt van de cirkel 
en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op 
de lijst en zo verder. Bij geen gehoor wordt de 
contactpersoon ingeschakeld die u vooraf heeft 
doorgegeven.  
 
Aanmelden 
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Meedoen is gratis. Aanmelden kan bij Karin 
Burgers van ElkWelzijn, tel: 06-20718053 of kburgers@elkwelzijn.nl  
 
Mantelzorgcompliment 2021 
De gemeente Culemborg heeft besloten om ook dit jaar een waardering te geven     
aan mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag van €75,00-.  
Bent u zelfstandig wonend? En heeft u  minstens een jaar lang intensieve zorg en 
begeleiding nodig (gemiddeld 8 uur per week of meer) van een naaste? Dan kunt u  
in 2021 eenmalig een aanvraag doen voor een compliment bedoeld voor uw 
mantelzorger.   

Compliment aanvragen? 
Een aanvraag formulier en de voorwaarden 
voor het verkrijgen van het compliment kunt 
u downloaden via de website van ElkWelzijn, 
www.elkwelzijn.nl/mantelzorg. Ook kunt u 
het formulier ophalen of opvragen bij 
Caroline Vermeulen van ElkWelzijn, 06-
83525112. 

 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, info@elkwelzijn.nl  

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en 
blijven helpt daarbij. Levenservaring 
en wijsheid van ouderen maakt 
Culemborg sterker.  
 

 

Zorgen voor iemand die ziek of 
beperkt is hoort bij het leven. Als 
de zorg lang duurt en veel tijd in 
beslag neemt is het mantelzorg. 
Dit kan soms (te) zwaar zijn. 
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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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.



 

DE KIJKER MEI 2021 15 
 

 
vervolg pag. 13 

Een belangrijk punt van aandacht bij 
deze beslissing was de vraag hoe om te 
gaan met het principe van het Witgoed-
project dat gedoneerde apparatuur  
gratis wordt weggegeven.  
Jos zegt: “Stichting Samen Verder wil  
en krijgt geen subsidie. We zijn altijd  
onafhankelijk geweest en willen dat zo 
houden, voor ons een belangrijk uit-
gangspunt. Kringloopcentrum Bartje kan niets gratis weggeven, omdat via de  
verkoop van spullen de kosten van sociale activiteiten van Stichting Samen Verder 
worden betaald, zoals de exploitatie van zes bussen waarmee Klaartje ouderen-
vervoer verzorgt”. 
 

OUDEREN (Bron onbekend) 
 

Ouderen niets meer waard? 
Hoezo? 

We zijn een fortuin waard! 
We hebben zilver in onze haren 

Goud in onze tanden 
Stenen in onze nieren 
Lood in onze schoenen 

En kalk aan onze nagels. 
We hebben staal in onze heupen 

Plastic in onze knieën. 
En vol met medicijnen 

lijken we wel op goudmijnen. 
Een mens met zoveel mineralen 
is met geen miljoen te betalen. 

Daarom ga ik fier door het leven 
neem kritiek op als een spons 

want door bovengenoemde rijkdom 
Drijft de economie nog steeds op ons. 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00



 

DE KIJKER MEI 2021 17 
 

UITGAAN IN CORONATIJD 
  
Vakantie 2020. Dit jaar geen huisje aan het Gardameer maar een huisje aan het 
Lauwersmeer. Eerlijk is eerlijk, het was een openbaring. We maakten tochtjes op 
onze gehuurde E-bikes. We zagen in Noord-Groningen en Noord Friesland langs de 
waddendijk uitgestrekte landerijen en bewonderden de states en borgen, voerden 
de zeehonden in Pieterburen en genoten van het broodje garnalen in Zoutkamp en 
van de verse vis aan een kraam in Lauwerszijl. Op een terrasje in het mooie stadje 
Dokkum (van Bonifacius, weet u het nog?) dacht ik ineens aan een verhaal over  
gefusilleerde verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Aangezien mijn echt-
genote veel interesse heeft voor die periode vroeg ik de serveerster waar het  
monument stond. “Gemakkelijk te vinden: rechtdoor, eerste rechts, dan tweede 
links dan ziet u het vanzelf” zei ze. Toevallig passeerden we een bloemenwinkel, 
waar mijn vrouw een bosje bloemen kocht die ze bij het monument neerlegde. 
“Voor de mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid”. 

                                                ML 
 
 

OVER BONIFACIUS GESPROKEN               HET VOLGENDE VOOR U GELEZEN 
Naar aanleiding van de bovenstaande kopij nog een aardige hint om uit te gaan in 
eigen land.  
 
De Bonifaciuskerk in Medemblik is een monumentaal 
kerkgebouw en verdient om bekeken te worden!  
Het bijzondere is ook dat er op zondagochtend nog 
kerkdiensten van de Protestantse Gemeente plaats-
vinden. 
Maar daarnaast organiseert ‘De Stichting Bonifacius- 
kerk Medemblik’ (uiteraard onder Corona voorbe-
houd) o.a. concerten, exposities en markten in deze sfeervolle kerk. De Stichting 
beschikt zelf over een prachtige vleugel, een Grotrian Steinweg Nachf, die fantas-
tisch klinkt in de Bonifaciuskerk! 
 
ZOMEREXPOSITIE 
Voor de zomerexpositie wordt aangehaakt aan "Ode aan het Landschap", 
het toeristisch thema 2021. 
Recreatieve kunstenaars zijn uitgenodigd om werk met dit thema, ‘Ode aan het 
Medemblikker Landschap’ ('t liefst vervaardigd in Coronatijd) aan te dragen voor 
een tentoonstelling in de Noordbeuk’, van zaterdag 26 juni t/m zondag 12 septem-
ber 2021 van 13.30 - 16.30 uur. 
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De gedachte achter het organiseren van de expositie is enerzijds de bezoekers  
de kans te geven kunst van streekgenoten te bekijken en anderzijds amateur- 
kunstenaars de kans te geven hun werk te laten bekijken in een prachtige  
ambiance. 
 
ANTIEK & CURIOSA MARKT 
Met o.a. brocante - serviezen - glaswerk - sieraden - handwerkmateriaal op zater-
dag 02 oktober van 10.00 - 17.00 u. en op zondag 03 oktober van 13.30 - 17.00 u.  
Unieke verzameling handwerkmateriaal voor breien, haken, naaien, borduren 
maar ook stoffen en antieke kleden en wellicht wat zomerkleding ... 
N.B.:  mocht de ‘Antiek & Curiosa markt’ alleen in de Noordbeuk plaatsvinden 

dan worden er in oktober nog 2 weekenden aan toegevoegd. 
 
KLEDINGMARKT 
o.a. (winter)kleding, feestkleding, schoenen en accessoires ... 
Hiervan is de datum nog onbekend. 
 
DICKENS KUNST & KERSTFAIR 
met o.a. antieke en oude kerstballen - oude kerstversiering - brocante - curiosa - 
beelden - schilderijen - woonaccessoires - delicatessen – kerstcadeaus. 
Op vrijdag 10 december van 13.30 - 21.30 u. en op zaterdag 11 december van 
10.00 - 17.00 u. 
 
Informatie voor alle markten:  
Voor wie meer wil weten over het Pieter Backer orgel en de gelijknamige stichting 
kan terecht op: www.bonifaciusKERKmedemblik.nl  
of scriba@bonifaciusKERKmedemblik.nl (evt. 06 5211 4019) 
tel. 0227-542615 of gvdstolpe@xs4all.nl 

    
           RvH, van uit Google 25-03-2021  
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OMA’S SCHORTJE 
‘Ik geloof niet dat onze (klein)kinderen weten wat een schortje is”. 
 
Het voornaamste gebruik van Oma’s schortje was om 
haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar 
had. 
Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje 
te wassen in plaats van een jurk. 
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om 
de kookpannen van de kachel of uit de oven te halen. 
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen. 
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig 
om de eieren in te dragen. 
 
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen. 
Als het koud was kon ze haar armen erin draaien en opwarmen. 
Het was ook heel geschikt om zweetdruppels af te vegen als ze, met het koken, ge-
bukt stond boven de kachel. 
 
Hout voor de kachel werd ook in haar schortje binnengebracht. 
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen. 
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in haar schortje. 
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels, die onder de boom lagen, te 
dragen.  
 
Als oma onverwachts visite zag aankomen dan stond je ervan te kijken, hoeveel 
dat ouwe schortje nog gauw, in een paar seconden de meubels kon afstoffen. 
Als het eten klaar was ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist 
iedereen dat het tijd was om binnen te komen. 
 
Het zal nog lang duren voordat iemand iets uitgevonden heeft, wat voor zoveel 
doelen gebruikt kan worden als het schortje. 
 

Vergeet niet!! In deze tijd zouden we er gek van worden, te weten hoeveel 
bacteriën er in dat schortje zaten! 

 
Toch heb ik er nooit wat van overgehouden… of toch wel??? 
Jawel: Liefde 

 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar 
had. 
Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje 
te wassen in plaats van een jurk. 
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om 
de kookpannen van de kachel of uit de oven te halen. 
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen. 
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig 
om de eieren in te dragen. 
 
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen. 
Als het koud was kon ze haar armen erin draaien en opwarmen. 
Het was ook heel geschikt om zweetdruppels af te vegen als ze, met het koken, ge-
bukt stond boven de kachel. 
 
Hout voor de kachel werd ook in haar schortje binnengebracht. 
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen. 
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in haar schortje. 
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels, die onder de boom lagen, te 
dragen.  
 
Als oma onverwachts visite zag aankomen dan stond je ervan te kijken, hoeveel 
dat ouwe schortje nog gauw, in een paar seconden de meubels kon afstoffen. 
Als het eten klaar was ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist 
iedereen dat het tijd was om binnen te komen. 
 
Het zal nog lang duren voordat iemand iets uitgevonden heeft, wat voor zoveel 
doelen gebruikt kan worden als het schortje. 
 

Vergeet niet!! In deze tijd zouden we er gek van worden, te weten hoeveel 
bacteriën er in dat schortje zaten! 

 
Toch heb ik er nooit wat van overgehouden… of toch wel??? 
Jawel: Liefde 

 



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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
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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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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CULEMBORGS VERHALENBOEK “ONZE SCHOOLTIJD” KOMT UIT 
 
Zet een aantal oudere Culemborgers bij elkaar aan tafel 
en het wordt een levendige boel. Dat gebeurde eind 2019 
en begin 2020. De 60-plussers treffen elkaar aan vijf  
verschillende verhalentafels om herinneringen aan hun 
jonge jaren met elkaar te delen. De oudste verhalen- 
verteller is geboren in 1929, de jongste in 1958. Het gros 
groeit dus op in de jaren ‘40 en ’50 van de twintigste 
eeuw. De kerk speelt in die jaren een veel grotere rol dan 
tegenwoordig; in veel gezinnen wordt elke maaltijd met een gebed geopend, 
leest vader dagelijks voor uit de bijbel en hoort het -soms dagelijkse - kerkbezoek 
er gewoon bij. De normen en waarden die ouders dan aan hun kinderen voor-
houden zijn dus veel meer gebaseerd op de geboden en regels die de kerk voor-
schrijft. Voor kinderen van nu is het haast niet te begrijpen hoe streng kinderen 
worden opgevoed. Vooral op school leer je wel om braaf te zijn! Straffen, zelfs 
lijfelijke straffen, zijn in die jaren nog heel gewoon. Er zijn ook verhalen over de 
gewaardeerde meester Poet van Stralen die zo van zingen houdt en over bijzon-
dere juffen, zoals de lieve juffrouw Van Zuilenkom, juffrouw Pollemop met de 
steunkousen en juffrouw Van Kampen met de grote voorgevel. 
De rolverdeling binnen het gezin is duidelijk en overzichtelijk: vader is kost- 
winner en heeft het gezag in huis. Kinderen dienen te gehoorzamen. Moeders 
zijn vrijwel altijd thuis en wijden zich aan huishouding en opvoeding. De tijd  
buiten de schooluren wordt niet ingevuld met computerspelletjes en barbies, 
maar met hoepelen, kaatsballen en tollen en de eerste zwart-wit kinder- 
programma’s die de kinderen op woensdagmiddag bij een buurvrouw in de 
straat mogen zien. Lang niet iedereen heeft immers een tv. 
Bij de vertellers die in de jaren ’30 zijn geboren overheerst de herinnering aan  
de Tweede Wereldoorlog; aan radio Oranje, aan voedsel op de bon, aan Duitse 
soldaten die vaak best aardig zijn, maar ook aan dat ene vriendje dat, omdat hij 
Joods is, niet meer naar school mag en op een dag verdwenen is. 
Al deze verhalen vind je in dit boek ‘Onze schooltijd’. Het levert een feest van 
herkenning voor de oudere lezers. Jongere lezers zullen het boek met verbazing 
lezen, want er is wel heel veel veranderd in de afgelopen zestig jaar. 
 
Het boek kost € 20,- en is via e-mail te bestellen bij de Stichting Levende Verha-
len Culemborg: levendeverhalen@gmail.com. Na de bestelling ontvangt u het 
boek binnen enkele dagen in de brievenbus. 



Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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OP EEN MOOIE PINKSTERDAG  
 

 
Op een mooie Pinksterdag, als het even kon 
Liep ik met mijn dochter aan het handje in het 
parrekie te kuieren in de zon 
Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos 
Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil, en papa boos 
Vader was een mooie held, vader was de baas 
Vader was een duidelijke mengeling van Onze Lieve Heer en Sinterklaas 
Ben je bang voor ’t hondje, hondje bijt niet, Papa zegt dat ie niet bijt 
Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid 
Als het kindje groter wordt, roossie in de knop 
Zou je tegen alle jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op 
Hebbu dat nou ook meneer? Jawel, meneer, precies als iedereen 
Op een mooie Pinksterdag, laat ze je alleen. 
Morgen kan ze zwanger zijn, ‘t kan ook nog vandaag 
‘t Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn 
of iemand uit Den Haag 
Vader kan gaan smeken, en gaan preken, tot hij purper ziet 
Vader zegt: pas op, m’n kind, dat hondje bijt, ze luistert niet 
Vader is een hypocriet, vader is een nul 
Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul 
Ik wou dat ik nog één keer, met mijn dochter, aan het handje lopen kon 
Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. 
 

23 EN 24 MEI            PINKSTEREN 
WIJ WENSEN U GEZELLIGE DAGEN  
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Juni 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
De meimaand is alweer bijna voorbij. Een maand met dodenherdenking, bevrij-
dingsdag, moederdag, hemelvaartsdag en pinksteren. Alle bijzondere dagen zijn nu 
bijna weer achter de rug. Neen, ik vergeet vaderdag niet, die moet nog komen in 
juni. Op de 20e wel te verstaan. Juni de zesde maand, de rozen- maand, wordt die 
genoemd. Nou ik ben benieuwd of de rozen zullen bloeien, nu de natuur wat  
achterloopt. Maar wat gaat de tijd toch snel, voordat we het weten zijn we alweer  
halverwege het jaar 2021. Een jaar waarin er, naast Corona, allerlei zaken op  
verschillende niveaus spelen waar de media volop induikt. Ik vraag me af, of het 
andere jaren ook zo was. Constant druk zijn over onderwerpen die we zelf als bur-
gers niet in de hand hebben zoals bijvoorbeeld de perikelen rondom onze regering. 
Zonder dat ik hier een mening wil neerleggen, erger ik me wel aan die ellelange 
discussies op de TV. Ik kijk maar niet meer naar praatprogramma’s met allerlei  
deskundigen die hun eigen mening, deskundigheid en inzichten verkondigen. De 
een zegt A en de ander B en daar moeten wij dan een eigen mening uit ventileren. 
Neen, ik kijk liever naar programma’s over de natuur en andere wetenswaardig- 
heden. Ik kan me bijvoorbeeld steeds meer verbazen over hoe in de dierenwereld  
moederdier met haar kleintjes omgaat. Ik liep laatst op de Triosingel waar ik toen 
met bewondering heb staan kijken naar hoe moeder en vader Gans met hun  
kleintjes overstaken. Een prachtig gezicht, als je ziet hoe moeder vooroploopt, de 
kleintjes er tussen en vader Gans aan het eind van de stoet. Blijft er één achter, 
dan zorgt vader Gans dat het weer netjes aansluit. Wat mij het meest verbaasde 
was dat die kleintjes precies wisten wat ze moesten doen. Stel dat wij ook niet 
zouden kunnen praten, zouden onze kinderen dan ook automatisch doen wat wij 
willen? Zou dat ooit door die knappe koppen zijn onderzocht? Ik zit maar een 
beetje te zwetsen over alles en nog wat, maar ja het is nog steeds veel 
thuis zitten. We hebben nog niet veel meegemaakt, maar het gloort aan  
de horizon. Ik schrijf dit begin mei. Mijn slogan is: in het heden ligt het  
verleden, in het nu wat komen gaat. Wat komen gaat is nu nog moeilijk te 
zeggen, maar wel dat de maand juni er aankomt. De zomer met mooi weer 
en hopelijk ook regen, want dan kan de natuur al de pracht die ze maar te 
bieden heeft, laten zien. Maar verder blijft het op dit moment nog koffie-
dik kijken. Maar laten we wel genieten van de zon als die er is en als de  
regen komt blij zijn voor het gewas en de bloemetjes. Alleen dan kan de 
roos tot volle bloei komen en wij er in volle teugen van genieten, want het 
leven wordt volgens mij in deze periode rooskleuriger als je kunt genieten 
van de gewone, alledaagse dingen!                                                                   HS 



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR THEO VAN DAM 
 

Een koninklijke onderscheiding is een uitzonderlijke blijk van waardering 
voor iemand die gedurende een langere periode persoonlijk bijzonder werk 

voor de samenleving verricht. 
 
Deze blijk van waardering is zeker voor THEO toepasbaar en de onderscheiding is 
hem met hart en ziel gegund. Theo zette zich gedurende vele jaren belangeloos in 
voor allerlei hulp- en zorg verlenende taken.  
Bij veel instellingen en bij ons, het Senioren Collectief, was en is hij actief. Onder 
andere bij het maken van onze De Kijker. 
 
 
Theo, met dit bloemetje op papier wil-
len wij, het bestuur en medewerkers 
van het Senioren Collectief, jou  
feliciteren met dit ‘lintje’ en onze  
waardering uitspreken voor je inzet!! 
 
 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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EENS ZAL DE BETUWE IN BLOEI WEER STAAN… DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Het is een mooie ochtend in April 
2021. Vrouwdin en ik staan in de 
schuifpui en kijken naar de zon 
overgoten tuin. Zij zegt plotseling 
“de magnolia bloeit en ook de 
 pruimenboom staat in bloei”. Na 
deze woorden gebeurt er iets  
bijzonders in mijn brein, voer voor 
psychologen. Bij het horen van het 
woord “bloei” ga ik iets doen wat ik helemaal niet kan: ik begin te zingen! Zo  
vals als een kraai zing ik: “Eens zal De Betuwe in bloei weer staan” waarop  
vrouwdin helder en zuiver meezingt: “Veel mooier en veel voller dan voorheen”. 
Dan murmelen we samen wat omdat we de tekst niet meer kennen, om dan  
samen de slotzin uit volle borst te galmen: “We zullen herbouwen steen voor 
steen”. 
Even voor de jongere generatie: dit lied was de absolute tophit in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. Het simpele refreintje deed bij mij een golf aan herinnerin-
gen bovenkomen. In 1945 en 1946 organiseerden actieve buurtbewoners straat-
feesten. Voor de jongere kinderen was er hardlopen en zaklopen, de iets oudere 
kinderen konden pijltjes werpen waarbij foto’s van Hitler en Mussert als schijf 
dienden. De meeste punten kon je verdienen als je in één beurt, met vijf pijltjes, 
beide ogen raakte. Het meest komisch waren de kussengevechten van twee jong-
volwassenen. Twee stevige jongemannen, ieder vergezeld door twee secondanten, 
om ze bij het vallen op te vangen, klommen op een liggende paal, gewapend met 
een kussen. Zij schoven naar elkaar toe en probeerden de ander van de paal te 
slaan. Dat was lachen als dat lukte. Kinderachtig? Ja, dit doen we allemaal niet 
meer in 2021, maar toen waren we totaal niets gewend. 
Het mooiste begon rond vier uur. Dan kwam er een band, ik weet de naam nog: 
‘GODZILLA’. Op een bakfiets met daarop, drie kastdeuren, een oud vloerkleed, een 
drumstel en drie koffertjes met muziekinstrumenten. De drummer stuurde de  
bakfiets naar het pleintje terwijl de bandleden de buurt in gingen om zes Amster-
damse vuilnisbakken te verzamelen. Vervolgens gingen de kastdeuren op de  
vuilnisbakken, het vloerkleed er op en het podium was klaar. Het drumstel werd 
erop getild, de vier bandleden klauterden op het podium, pakten hun trompet,  
klarinet en saxofoon uit hun koffertjes en begonnen te spelen, echt spelen zonder 
stopcontact! Als je kon aantonen dat je geld bezat wat je eerlijk had verdiend, 
werd dat later ook nog omgeruild voor nieuw geld. 
 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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De band begon steevast met “In the Mood” 
van Glenn Miller. Net als alle zeventien- 
jarigen had ik nooit dansen geleerd maar in 
de ruimte schuifelen ging. We zochten  
zeventienjarige meisjes, mochten ze kussen 
zonder een draai om de oren te krijgen.  
Integendeel, de meisjes vonden het heerlijk 
gekust te worden. Het meren deel was inderdaad “Sweet seventeen and never 
been kissed”. Wanneer de schemering inviel speelde de band tot slot de songs van 
Vera Lynn, “From the time we say goodbye”en “Till we meet again” en dan was het 
afgelopen. De bandleden pakten hun instrumenten in, vouwden het vloerkleed op, 
de kastdeuren werden met vloerkleed op de bakfiets gelegd. De buurtbewoners 
zochten hun eigen vuilnisbak, de bakfiets vertrok en de nog resterende aanwezi-
gen gingen naar huis. De feestavond was afgelopen.  
Bij het neerschrijven van het verhaal zie ik na 75 jaar nog haarscherp alle beelden 
weer voor mijn geest. 
De straatfeesten waren niet het enige amusement van de zeventienjarige pubers 
na de oorlog. De zondagse fietstochtjes waren een welkome ontspanning. Met een 
clubje van drie meisjes en drie jongens huurden we allemaal een goede fiets voor 
25 cent voor de tijd van 12.00 tot 18.00 uur. We fietsten langs de Amstel tot aan 
de uitspanning het ‘Kalfje’. Daar dronken wij een kogelflesje. Dit was een wonder-
lijk fenomeen: een flesje waarin een koolzuurhoudend drankje zat, afgesloten met 
een knikker. Deze knikker moest je naar beneden drukken en dan kon je de inhoud 
opdrinken. 
 
Op een zondag in september 1945 wilden we een dagtocht naar Utrecht maken. 
We huurden voor 35 cent voor een hele dag fietsen. Iemand had een groot tafel-
kleed meegenomen en een route uitgestippeld langs de Vecht, Abcoude, Loenen, 
Breukelen en Maarssen. Het was, en is nog steeds, een prachtige tocht. Op een 
mooi plekje langs het water stopten we en legden een kleed op het gras en keken 
wat onze ouders van hun armoe in de zakjes hadden gedaan. Na het eten gingen 
wij richting Loenen, maar omdat de wind tegen zat keerden wij naar huis terug. 
In die tijd was elke Nederlander even arm, niemand bezat meer dan 10 gulden.  
Minister Piet Lieftinck had de geldzuivering ingevoerd waarbij al het geld waarde-
loos werd.  
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Mensen die in de oorlog met zwarte handel hun vermogen hadden verdiend, kon-
den dat niet omwisselen en gooiden pakken oude bankbiljetten zo maar in de 
sloot. 
 

“Wij zullen herbouwen, steen voor steen” is wel de meest misbruikte zin van de na-
oorlogse generatie: “Wij hebben Nederland opgebouwd”. Wat een flauwekul!  De 
naoorlogse generatie heeft normaal zijn werk gedaan, is daarvoor betaald en heeft 
belasting afgedragen. Vanaf 1950 verkocht ik Castella toiletzeep en zeeppoeder. 
Buurjongen Dik was machinebankwerker en ging iedere morgen met zijn brood-
trommeltje naar de NDSM; vriend Bram was leerling- politieverslaggever en 
schreef over inbraken; oud-klasgenoot Fred vertelde Nederland alles over de  
Philips lampen. Ik zou nog een A4tje kunnen vullen met voorbeelden, maar nu te 
zeggen dat al deze mensen ons land hebben opgebouwd gaat mij toch wel erg ver. 
De enige die aanspraak op deze omschrijving zou mogen maken is Ir. F.Q. den  
Hollander, directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Deze man vertelde iedere 
zondag op onnavolgbare wijze voor de radio de voortgang van het herstel van het 
vernielde spoorwegnet. 20 km tussen Amsterdam en Utrecht; 15 km tussen  
Alkmaar en Den Helder de route naar Vlissingen vanaf Bergen op Zoom is gereed, 
kortom alle routes passeerden in zijn boeiend betoog. Heel Nederland zat aan de 
radio gekluisterd.  
Tot slot een opmerking: op het moment dat heel Nederland het lied ‘over De  
Betuwe’ zong, had ruim 60% geen flauw idee waar dat gebied lag. Natuurlijk  
onvoorstelbaar voor de bewoners van Culemborg.  
 

Maar weten deze mensen wel waar Hunsingo ligt? Ik help een beetje, het ligt  
tussen Fivelingo en Het Westerkwartier. Dit ligt in Noord-Groningen. Ik weet het 
want ik heb er ooit gewoond.    
 
 
TELEFONISCH SPREEKUUR OPENBAAR VERVOER 

 
 
 

O.V. ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het O.V. 
-  Op maandag t/m vrijdag   van 10.00-12.00u. 
-  Op dinsdag en donderdag   van 13.30-15.00u. 
-  Op maandag en woensdag   van 18.00-20.00u. 
 
telefoon 038 4540130                                     www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

 

Iedere dag even contact via de telefooncirkel 
De telefooncirkel is er voor senioren, die behoefte hebben aan regelmatig contact. 
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand dagelijks even 
informeert of alles in orde is. De telefooncirkel is al twee jaar actief in Culemborg. 
 
Hoe werkt het? 
Deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een vast tijdstip (dus 
ook in het weekend en op feestdagen) door elkaar gebeld om te informeren of alles 
goed is en een kort praatje te maken. Een vrijwilliger 
van ElkWelzijn is het begin- en eindpunt van de cirkel 
en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op 
de lijst en zo verder. Bij geen gehoor wordt de 
contactpersoon ingeschakeld die u vooraf heeft 
doorgegeven.  
 
Aanmelden 
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Meedoen is gratis. Aanmelden kan bij Karin 
Burgers van ElkWelzijn, tel: 06-20718053 of kburgers@elkwelzijn.nl  
 
Mantelzorgcompliment 2021 
De gemeente Culemborg heeft besloten om ook dit jaar een waardering te geven     
aan mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag van €75,00-.  
Bent u zelfstandig wonend? En heeft u  minstens een jaar lang intensieve zorg en 
begeleiding nodig (gemiddeld 8 uur per week of meer) van een naaste? Dan kunt u  
in 2021 eenmalig een aanvraag doen voor een compliment bedoeld voor uw 
mantelzorger.   

Compliment aanvragen? 
Een aanvraag formulier en de voorwaarden 
voor het verkrijgen van het compliment kunt 
u downloaden via de website van ElkWelzijn, 
www.elkwelzijn.nl/mantelzorg. Ook kunt u 
het formulier ophalen of opvragen bij 
Caroline Vermeulen van ElkWelzijn, 06-
83525112. 

 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, info@elkwelzijn.nl  

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en 
blijven helpt daarbij. Levenservaring 
en wijsheid van ouderen maakt 
Culemborg sterker.  
 

 

Zorgen voor iemand die ziek of 
beperkt is hoort bij het leven. Als 
de zorg lang duurt en veel tijd in 
beslag neemt is het mantelzorg. 
Dit kan soms (te) zwaar zijn. 
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Pascalweg 5 - 03  4104 BE  Culemborg
0345 - 530303  |  info@rtg.nl  |  www.rtg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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HET MODERNE KOKEN 
 
In de goede oude tijd was het moeder de vrouw die voor de dagelijkse maaltijd 
zorgde, dit was over het algemeen gezonde degelijke Hollandse kost. 
Niets mis mee hoor, maar ik weet nog dat bij een vriendinnetje er een vast menu 
was voor elke dag van de week, ‘s maandags spinazie met een saucijsje, dinsdags 
sperziebonen met een karbonaadje, woensdag gehaktdag enz, weinig afwisseling 
dus. 
Mijn eigen moeder vond koken heerlijk én zij was geschoold in de Franse Keuken, 
deze had ze geleerd toen ze in dienst was bij een welgestelde familie. 
En daar hebben wij van geprofiteerd! Wij aten bijvoorbeeld boeuf bourguignon 
toen het nog niet eens in het Nederlandse woordenboek stond! 
Wat zou mijn moeder van de hedendaagse eetgewoontes vinden? Sowieso heeft 
er een enorme verandering plaatsgevonden in wat er zoal op tafel komt en naast 
alle kant- en klaar maaltijden is er ook volop keus uit pakken en zakjes voor soep, 
pasta en curry gerechten. Wat de laatste jaren ook een enorme groei heeft door-
gemaakt is de levering van ingrediënten plus recepten voor complete maaltijden, 
denk bijvoorbeeld aan ‘Hello Fresh’. Een uitkomst voor mensen met weinig tijd om 
boodschappen te doen en die geen zin hebben om elke dag weer te verzinnen wat 
er op tafel moet komen. 
 
Maar ook onze keukenapparatuur is enorm veranderd: wie heeft er bijvoorbeeld 
nog geen magnetron in de keuken staan? 
En wat te denken van de slowcooker, de multicooker, de airfryer, soepmaker en 
keukenmachine? 
Hartstikke leuk allemaal maar het is er wel ingewikkelder op geworden! Zijn ze nu 
echt allemaal nodig (natuurlijk niet!) en wat kan je er allemaal mee? 
Ikzelf ben gek op dit soort apparaten en heb er ook aardig wat in huis. 
 
De komende maanden zal ik, hier in De Kijker, steeds één apparaat onder de loep 
nemen, uitleggen wat de toegevoegde waarde is en een bijbehorend recept  
leveren. 

Yvonne  
 
 
 
 
 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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STICHTING LEVENDE VERHALEN CULEMBORG  
Uit de nieuwsbrief van mei 2021: nr. 10 
(www.levendeverhalen.com) 
 
Verhalen van Culemborgers gebundeld in een boek  
 
Het is zover. De levendige herinneringen van oudere 
Culemborgers, die in 2019/20 hebben meegedaan aan 
onze verhalentafels, zijn gebundeld in een aantrekke-
lijk boek. Op 1 mei 2021 hebben we het eerste exemplaar op feestelijke wijze uit-
gereikt aan mevrouw Antoinette Spithoven, een van de deelnemers.  
Uitreiking 1e exemplaar “Het is een heel mooi boek geworden”. Dat waren de 
woorden van mevrouw Spithoven toen zij op 1 mei het eerste exemplaar van het 
boek “Onze Schooltijd” in ontvangst mocht nemen uit handen van voorzitter Loes 
van Baaren. Antoinette Spithoven is een van de deelnemers aan de Culemborgse 
verhalentafels in het seizoen 2019-2020. Ze kijkt met veel plezier terug op de  
gesprekken in haar groep: “aan de verhalentafels wordt je hart geopend; ik hoop 
zo dat we binnenkort weer bij elkaar kunnen komen”. Het boek “Onze Schooltijd” 
geeft een inkijk in het leven van kinderen die in de periode 1935 – 1965 zijn opge-
groeid. Wat ging het er toen op school en thuis anders aan toe dan in deze tijd. De 
kerk speelde in die jaren een veel grotere rol dan tegenwoordig; in veel gezinnen 
werd elke maaltijd met een gebed geopend, las vader dagelijks voor uit de bijbel 
en hoorde het - soms dagelijkse - kerkbezoek er gewoon bij. De normen en waar-
den die ouders dan aan hun kinderen voorhielden waren dus veel meer gebaseerd 
op de geboden en regels die de kerk voorschreef.  
 
Voor kinderen van nu is het haast niet te begrijpen hoe streng kinderen werden 
opgevoed. Vooral op school leerde je wel om braaf te zijn! Straffen, zelfs lijfelijke 
straffen, waren in die jaren nog heel gewoon. Er zijn ook verhalen over de gewaar-
deerde meester Poet van Stralen die zo van zingen hield en over bijzondere juffen, 
zoals de lieve juffrouw Van Zuilenkom, juffrouw Pollemop met de steunkousen en 
juffrouw Van Kampen met de grote voorgevel. De rolverdeling binnen het gezin is 
duidelijk en overzichtelijk: vader is kostwinner en heeft het gezag in huis. Kinderen 
dienen te gehoorzamen. Moeders zijn vrijwel altijd thuis en wijden zich aan huis-
houding en opvoeding. De tijd buiten de schooluren wordt niet ingevuld met com-
puterspelletjes en barbies, maar met hoepelen, kaatsballen en tollen en de eerste 
zwart/wit kinderprogramma’s op TV die de kinderen op woensdagmiddag bij een 
buurvrouw in de straat mochten zien.  
 



 

DE KIJKER JUNI 2021 19 
 

 
 

 
 



 

DE KIJKER JUNI 2021 19 
 

 
 

 
 



 

DE KIJKER JUNI 2021 21 
 

 
WIJSHEID VAN ANNIE M.G. SCHMIDT 
 
Met mij is er totaal niets aan de hand, ik ben nog fit van lijf en van verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie, als ik me buk, is het net of ik  
sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs ’s Heerens wegen, 
kom ik weer in winkels en ook op het plein, wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen, en over vroeger wat te kunnen 
dromen. 
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was, en ben ik weer vergeten wat ik  
gisteren nog las. 
Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen, en mijn rug raakt langzamerhand wat 
meer gebogen. 
Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar foto’s, over vroeger 
van mij, 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren, wilde ik mooie schoentjes, moest ik 
daarvoor sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, ik kende geen moeheid, zo ’t scheen. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog, u bent nog fantastisch goed… zo  
op het oog. 
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel, maar als ik niet slapen kan en ik  
schaapjes tel, 
dan twijfel ik of het wel waar is, en of schaapjes tellen niet wat raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas met water, mijn bril ligt op de tafel even later. 
Mijn steunkousen naast het bed op de stoel, U weet dus wat ik met die twijfel  
bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog, U bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog. 
’s Morgens, als ik ben opgestaan, en eerst de afwas heb gedaan, 
lees ik het nieuws in de krant, het werk in huis doe ik naderhand. 
Ik doe de ramen, ik stof wat af, ik kom tijd te kort, staat u niet paf? 
Wel gaat alles wat traag, heb na het eten wat last van de maag. 
Maar ik wil niet zeuren, want het mag, het is heel normaal bij de oude dag. 
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog, u bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog! 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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WIJSHEID VAN ANNIE M.G. SCHMIDT 
 
Met mij is er totaal niets aan de hand, ik ben nog fit van lijf en van verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie, als ik me buk, is het net of ik  
sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs ’s Heerens wegen, 
kom ik weer in winkels en ook op het plein, wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen, en over vroeger wat te kunnen 
dromen. 
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was, en ben ik weer vergeten wat ik  
gisteren nog las. 
Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen, en mijn rug raakt langzamerhand wat 
meer gebogen. 
Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar foto’s, over vroeger 
van mij, 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren, wilde ik mooie schoentjes, moest ik 
daarvoor sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, ik kende geen moeheid, zo ’t scheen. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog, u bent nog fantastisch goed… zo  
op het oog. 
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel, maar als ik niet slapen kan en ik  
schaapjes tel, 
dan twijfel ik of het wel waar is, en of schaapjes tellen niet wat raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas met water, mijn bril ligt op de tafel even later. 
Mijn steunkousen naast het bed op de stoel, U weet dus wat ik met die twijfel  
bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog, U bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog. 
’s Morgens, als ik ben opgestaan, en eerst de afwas heb gedaan, 
lees ik het nieuws in de krant, het werk in huis doe ik naderhand. 
Ik doe de ramen, ik stof wat af, ik kom tijd te kort, staat u niet paf? 
Wel gaat alles wat traag, heb na het eten wat last van de maag. 
Maar ik wil niet zeuren, want het mag, het is heel normaal bij de oude dag. 
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog, u bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog! 



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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service
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ODENSEHUIS CULEMBORG VERHUISD NAAR BOLDERBUREN 
 
Stichting Odensehuis Culemborg verhuisde in mei 2021 naar Bolderburen. Carla 
Molkenboer, voorzitter van Stichting Odensehuis Culemborg en Bouwe Metz,  
Secretaris-Rentmeester van Stichting Elisabeth Weeshuis verkenden het terrein en 
de gebouwen. “Bolderburen is een prachtige plek voor ontmoeting, informatie,  
activiteiten en ontspanning”, volgens de voorzitter van het Culemborgse  
Odensehuis. Bolderburen is gebouwd op het voormalige molenerf van de  
Culemborgse molen “Johanna” (1878) aan de Prijsseweg in Culemborg. De molen 
speelt een belangrijke rol in de moderne Culemborgse geschiedenis. Zo zijn er in 
de oorlogstijd, 1940-1945, 13.000 mensen afhankelijk van de meelproductie van 
de Johanna. En voor scholen in Culemborg en omgeving vervult de molen jaren-
lang een educatieve functie. Bolderburen is een sociale ontmoetingsplaats voor 
jong en oud.  Als in 2010 de Johanna en de gebouwen op het terrein te koop  
komen, worden deze aangekocht door de stichting Elisabeth Weeshuis. Deze  
stichting beheert de nalatenschap van Vrouwe Elisabeth (1475-1555) en onder-
steunt hieruit sociaal maatschappelijke projecten in en rond Culemborg. Om het 
molenerf tot een ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud, is Bolderburen 
opgericht. Na wat aanpassingen en verbouwingen is het weiland rondom de molen 
de afgelopen jaren veranderd in een natuurtuin waar gewandeld, gespeeld en  
ontdekt kan worden door jong en oud. Sinds kort zijn er ook een moestuin en  
kruidentuin, die onderhouden worden door vrijwilligers en bewoners uit de buurt. 
Geheel in de Zweedse (Bolderburen) stijl staan er op het terrein ook twee kleur-
rijke gebouwen. In het blauwe gebouw is het ‘buurtcentrum Bolderburen’ geves-
tigd. Het centrum bevat een grote keuken waar ook samen gekookt kan worden. 
Het centrum is voor iedereen toegankelijk en wordt ondersteund door ElkWelzijn. 
Het Odensehuis Culemborg is een ontmoetingscentrum voor iedereen die te  
maken heeft met geheugenklachten of beginnende dementie én voor hun  
partners, familie en vrienden. “De keuken, de grote tuin en het buurtcentrum op 
Bolderburen bieden inspiratie en veel mogelijkheden voor activiteiten voor de  
deelnemers en daar zijn we erg blij mee”, aldus de voorzitter van het Odensehuis. 
“Bolderburen is een bruisende plek waar wij graag deel van willen gaan uitmaken. 
We zien uit naar ons nieuwe thuis”. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
- Renée Lankwarden: 06-50593333 info@odensehuisculemborg.nl  
- Bouwe Metz: 06 53992689,  
www.stichtingelisabethweeshuis.nl /  www.odensehuisculemborg.nl 

 



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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CULEMBORG AAN DE LEK                 HET VERHAAL VAN EEN WAARNEMER 
 
Het is vrijdag 21 augustus 2015. Ik zit hier op een bankje, in Culemborg, aan de 
Lek bij de veerstoep. De veerpont is net vertrokken. Even wachten dus. Maar dat 
is voor mij geen straf. Links over de spoorbrug nadert bedaard de stoptrein naar 
Culemborg, er passeert een intercity naar Utrecht. Het is wat heiig weer, hoge 
sluierwolken, dun zonnetje, wat drukkend. Het is stil, windstil. Ook even geen  
geluid van langsvarende schepen. 
Dan ver in het noorden op het spoor een dof staccato dat snel aanzwelt. Op de 
aanbrug zie ik een korte trein. Een trein getrokken door twee stoomlocs die als 
lange windhonden de brug over jagen. Met gillende stoomfluit roffelt de trein 
over de boogbrug, een uitbundig saluut aan de rivier en aan de stad.  
De cirkel is rond. Even, dit moment, ben ik volmaakt gelukkig. 
 
Zo begint het verhaal van Ben van der Veer over de geschiedenis van zijn familie, 
die oorspronkelijk uit Culemborg komt. Het verhaal is een mooi inkijkje in de tijd, 
het neemt de lezer mee in de beweging van mensen, vaak gerelateerd aan werk, 
het vervoer, maar ook de naamgeving. De schrijver switcht van eigen beleving en 
waarneming naar de positie van waarnemer in vroeger jaren. Ben woont in 
Breda, is opgegroeid in Tilburg waar hij in 1945 is geboren. Hij studeerde rechten 
in Nijmegen en was van 1973 tot 2004 werkzaam bij de overheid. Van jongs af 
aan had hij belangstelling voor aardrijkskunde en geschiedenis. Culemborg kent 
hij van het dwalen door de stad en van zijn reizen met de trein van Tilburg, langs 
Culemborg, naar Utrecht. 
De familie van der Veer verhuist in 1830 vanuit Culemborg naar Zeist. Zijn over-
grootvader Johannes Karel trouwt met een Utrechtse. Zijn grootvader Bernard 
werkt in Utrecht bij het spoor en wordt in 1926 overgeplaatst naar Eindhoven, 
later naar Tilburg. Daar wordt Bernard de stamvader van een echte spoorfamilie. 
Een familie die, net zoals Ben, Culemborg en Utrecht nog altijd weet te vinden. 
 
Het lezen van de (Culemborgse) 
voorgeschiedenis van Ben van der 
Veer is de moeite waard maar te 
lang om het hier te plaatsen. Bent u 
geïnteresseerd ga dan naar: Nieuws-
brief 2021-07 ‘Voet voor Thuis’ 13 
van Genootschap AWK VOET van 
Oudheusden. 



Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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 JUNI DE FIETSMAAND 
 
Hoewel er in het afgelopen jaar al heel veel is 
gefietst en gewandeld, komen er nu toch weer 
tijden aan dat het veel drukker op de weg zal 
worden. Door de elektrisch aangedreven  
fietsen ontkomen we er niet aan dat het voor 
de senioren ook steeds gevaarlijker wordt. 
Jammer, want hoe zou je beter kunnen genie-
ten van de natuur, de omgeving en de vogeltjes dan op de fiets. 
Op de laatste gehouden seniorendag in oktober 2019 is er een workshop  
gegeven over de verkeersregels. Tijdens deze workshop bleek dat er toch heel 
wat regeltjes waren verwaterd. Daarom wil ik u hierbij nog eens attenderen op 
de website van de Vereniging Verkeersveiligheid Nederland (www.VVN.nl) waar 
leuke oefeningen op staan om de verkeersregels nog eens door te nemen. Een 
aanrader om, zeker op een regenachtige dag, nog eens een oefening of proef-
examen te doen. 
Ik wens iedereen een veilige zomer en daar waar mogelijk veel fietsplezier toe. 
 
 
INZAMELING INCONTINENTIE MATERIAAL 
 
Eind 2019 is een afvaardiging van Stichting Senioren Collectief, KBO-PCOB en 
ElkWelzijn bij wethouder de Reus geweest om te praten over het inzamelen van 
incontinentiemateriaal, stoma artikelen en medisch afval. In het gesprek met de 
wethouder hebben wij toen verschillende scenario’s besproken. Jammer was dat 
er totaal geen duidelijkheid te genereren viel om op hoeveel ouderen dit onder-
werp betrekking heeft. De wethouder beloofde ons om onze opmerkingen te  
zijner tijd mee te nemen in een voorstel “afval verwerking incontinentie  
materiaal (+luiers)“ naar de Gemeenteraad. 
Het heeft wel even geduurd voordat dit voorstel aan de Gemeenteraad werd 
aangeboden, maar begin maart kregen wij bericht van de Gemeente dat het 
voorstel zou worden voorgelegd aan de Raad. Het voorstel sloot wel aan bij wat 
we in het overleg hebben besproken. Ouderen met incontinentiemateriaal  
kunnen kiezen: of zelf wegbrengen van de afval zak naar de restafvalcontainer  
of een aparte container aanvragen. 
Inmiddels hebben wij bericht gekregen dat de Gemeenteraad het voorstel niet 
heeft overgenomen en dat alles bij het oude blijft.   

Hennie Smidt 
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Juni 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg



 

DE KIJKER JUNI 2021 5 
 

 
UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
De meimaand is alweer bijna voorbij. Een maand met dodenherdenking, bevrij-
dingsdag, moederdag, hemelvaartsdag en pinksteren. Alle bijzondere dagen zijn nu 
bijna weer achter de rug. Neen, ik vergeet vaderdag niet, die moet nog komen in 
juni. Op de 20e wel te verstaan. Juni de zesde maand, de rozen- maand, wordt die 
genoemd. Nou ik ben benieuwd of de rozen zullen bloeien, nu de natuur wat  
achterloopt. Maar wat gaat de tijd toch snel, voordat we het weten zijn we alweer  
halverwege het jaar 2021. Een jaar waarin er, naast Corona, allerlei zaken op  
verschillende niveaus spelen waar de media volop induikt. Ik vraag me af, of het 
andere jaren ook zo was. Constant druk zijn over onderwerpen die we zelf als bur-
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Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR THEO VAN DAM 
 

Een koninklijke onderscheiding is een uitzonderlijke blijk van waardering 
voor iemand die gedurende een langere periode persoonlijk bijzonder werk 

voor de samenleving verricht. 
 
Deze blijk van waardering is zeker voor THEO toepasbaar en de onderscheiding is 
hem met hart en ziel gegund. Theo zette zich gedurende vele jaren belangeloos in 
voor allerlei hulp- en zorg verlenende taken.  
Bij veel instellingen en bij ons, het Senioren Collectief, was en is hij actief. Onder 
andere bij het maken van onze De Kijker. 
 
 
Theo, met dit bloemetje op papier wil-
len wij, het bestuur en medewerkers 
van het Senioren Collectief, jou  
feliciteren met dit ‘lintje’ en onze  
waardering uitspreken voor je inzet!! 
 
 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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EENS ZAL DE BETUWE IN BLOEI WEER STAAN… DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Het is een mooie ochtend in April 
2021. Vrouwdin en ik staan in de 
schuifpui en kijken naar de zon 
overgoten tuin. Zij zegt plotseling 
“de magnolia bloeit en ook de 
 pruimenboom staat in bloei”. Na 
deze woorden gebeurt er iets  
bijzonders in mijn brein, voer voor 
psychologen. Bij het horen van het 
woord “bloei” ga ik iets doen wat ik helemaal niet kan: ik begin te zingen! Zo  
vals als een kraai zing ik: “Eens zal De Betuwe in bloei weer staan” waarop  
vrouwdin helder en zuiver meezingt: “Veel mooier en veel voller dan voorheen”. 
Dan murmelen we samen wat omdat we de tekst niet meer kennen, om dan  
samen de slotzin uit volle borst te galmen: “We zullen herbouwen steen voor 
steen”. 
Even voor de jongere generatie: dit lied was de absolute tophit in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. Het simpele refreintje deed bij mij een golf aan herinnerin-
gen bovenkomen. In 1945 en 1946 organiseerden actieve buurtbewoners straat-
feesten. Voor de jongere kinderen was er hardlopen en zaklopen, de iets oudere 
kinderen konden pijltjes werpen waarbij foto’s van Hitler en Mussert als schijf 
dienden. De meeste punten kon je verdienen als je in één beurt, met vijf pijltjes, 
beide ogen raakte. Het meest komisch waren de kussengevechten van twee jong-
volwassenen. Twee stevige jongemannen, ieder vergezeld door twee secondanten, 
om ze bij het vallen op te vangen, klommen op een liggende paal, gewapend met 
een kussen. Zij schoven naar elkaar toe en probeerden de ander van de paal te 
slaan. Dat was lachen als dat lukte. Kinderachtig? Ja, dit doen we allemaal niet 
meer in 2021, maar toen waren we totaal niets gewend. 
Het mooiste begon rond vier uur. Dan kwam er een band, ik weet de naam nog: 
‘GODZILLA’. Op een bakfiets met daarop, drie kastdeuren, een oud vloerkleed, een 
drumstel en drie koffertjes met muziekinstrumenten. De drummer stuurde de  
bakfiets naar het pleintje terwijl de bandleden de buurt in gingen om zes Amster-
damse vuilnisbakken te verzamelen. Vervolgens gingen de kastdeuren op de  
vuilnisbakken, het vloerkleed er op en het podium was klaar. Het drumstel werd 
erop getild, de vier bandleden klauterden op het podium, pakten hun trompet,  
klarinet en saxofoon uit hun koffertjes en begonnen te spelen, echt spelen zonder 
stopcontact! Als je kon aantonen dat je geld bezat wat je eerlijk had verdiend, 
werd dat later ook nog omgeruild voor nieuw geld. 
 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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De band begon steevast met “In the Mood” 
van Glenn Miller. Net als alle zeventien- 
jarigen had ik nooit dansen geleerd maar in 
de ruimte schuifelen ging. We zochten  
zeventienjarige meisjes, mochten ze kussen 
zonder een draai om de oren te krijgen.  
Integendeel, de meisjes vonden het heerlijk 
gekust te worden. Het meren deel was inderdaad “Sweet seventeen and never 
been kissed”. Wanneer de schemering inviel speelde de band tot slot de songs van 
Vera Lynn, “From the time we say goodbye”en “Till we meet again” en dan was het 
afgelopen. De bandleden pakten hun instrumenten in, vouwden het vloerkleed op, 
de kastdeuren werden met vloerkleed op de bakfiets gelegd. De buurtbewoners 
zochten hun eigen vuilnisbak, de bakfiets vertrok en de nog resterende aanwezi-
gen gingen naar huis. De feestavond was afgelopen.  
Bij het neerschrijven van het verhaal zie ik na 75 jaar nog haarscherp alle beelden 
weer voor mijn geest. 
De straatfeesten waren niet het enige amusement van de zeventienjarige pubers 
na de oorlog. De zondagse fietstochtjes waren een welkome ontspanning. Met een 
clubje van drie meisjes en drie jongens huurden we allemaal een goede fiets voor 
25 cent voor de tijd van 12.00 tot 18.00 uur. We fietsten langs de Amstel tot aan 
de uitspanning het ‘Kalfje’. Daar dronken wij een kogelflesje. Dit was een wonder-
lijk fenomeen: een flesje waarin een koolzuurhoudend drankje zat, afgesloten met 
een knikker. Deze knikker moest je naar beneden drukken en dan kon je de inhoud 
opdrinken. 
 
Op een zondag in september 1945 wilden we een dagtocht naar Utrecht maken. 
We huurden voor 35 cent voor een hele dag fietsen. Iemand had een groot tafel-
kleed meegenomen en een route uitgestippeld langs de Vecht, Abcoude, Loenen, 
Breukelen en Maarssen. Het was, en is nog steeds, een prachtige tocht. Op een 
mooi plekje langs het water stopten we en legden een kleed op het gras en keken 
wat onze ouders van hun armoe in de zakjes hadden gedaan. Na het eten gingen 
wij richting Loenen, maar omdat de wind tegen zat keerden wij naar huis terug. 
In die tijd was elke Nederlander even arm, niemand bezat meer dan 10 gulden.  
Minister Piet Lieftinck had de geldzuivering ingevoerd waarbij al het geld waarde-
loos werd.  
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Mensen die in de oorlog met zwarte handel hun vermogen hadden verdiend, kon-
den dat niet omwisselen en gooiden pakken oude bankbiljetten zo maar in de 
sloot. 
 

“Wij zullen herbouwen, steen voor steen” is wel de meest misbruikte zin van de na-
oorlogse generatie: “Wij hebben Nederland opgebouwd”. Wat een flauwekul!  De 
naoorlogse generatie heeft normaal zijn werk gedaan, is daarvoor betaald en heeft 
belasting afgedragen. Vanaf 1950 verkocht ik Castella toiletzeep en zeeppoeder. 
Buurjongen Dik was machinebankwerker en ging iedere morgen met zijn brood-
trommeltje naar de NDSM; vriend Bram was leerling- politieverslaggever en 
schreef over inbraken; oud-klasgenoot Fred vertelde Nederland alles over de  
Philips lampen. Ik zou nog een A4tje kunnen vullen met voorbeelden, maar nu te 
zeggen dat al deze mensen ons land hebben opgebouwd gaat mij toch wel erg ver. 
De enige die aanspraak op deze omschrijving zou mogen maken is Ir. F.Q. den  
Hollander, directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Deze man vertelde iedere 
zondag op onnavolgbare wijze voor de radio de voortgang van het herstel van het 
vernielde spoorwegnet. 20 km tussen Amsterdam en Utrecht; 15 km tussen  
Alkmaar en Den Helder de route naar Vlissingen vanaf Bergen op Zoom is gereed, 
kortom alle routes passeerden in zijn boeiend betoog. Heel Nederland zat aan de 
radio gekluisterd.  
Tot slot een opmerking: op het moment dat heel Nederland het lied ‘over De  
Betuwe’ zong, had ruim 60% geen flauw idee waar dat gebied lag. Natuurlijk  
onvoorstelbaar voor de bewoners van Culemborg.  
 

Maar weten deze mensen wel waar Hunsingo ligt? Ik help een beetje, het ligt  
tussen Fivelingo en Het Westerkwartier. Dit ligt in Noord-Groningen. Ik weet het 
want ik heb er ooit gewoond.    
 
 
TELEFONISCH SPREEKUUR OPENBAAR VERVOER 

 
 
 

O.V. ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het O.V. 
-  Op maandag t/m vrijdag   van 10.00-12.00u. 
-  Op dinsdag en donderdag   van 13.30-15.00u. 
-  Op maandag en woensdag   van 18.00-20.00u. 
 
telefoon 038 4540130                                     www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

 

Iedere dag even contact via de telefooncirkel 
De telefooncirkel is er voor senioren, die behoefte hebben aan regelmatig contact. 
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand dagelijks even 
informeert of alles in orde is. De telefooncirkel is al twee jaar actief in Culemborg. 
 
Hoe werkt het? 
Deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een vast tijdstip (dus 
ook in het weekend en op feestdagen) door elkaar gebeld om te informeren of alles 
goed is en een kort praatje te maken. Een vrijwilliger 
van ElkWelzijn is het begin- en eindpunt van de cirkel 
en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op 
de lijst en zo verder. Bij geen gehoor wordt de 
contactpersoon ingeschakeld die u vooraf heeft 
doorgegeven.  
 
Aanmelden 
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Meedoen is gratis. Aanmelden kan bij Karin 
Burgers van ElkWelzijn, tel: 06-20718053 of kburgers@elkwelzijn.nl  
 
Mantelzorgcompliment 2021 
De gemeente Culemborg heeft besloten om ook dit jaar een waardering te geven     
aan mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag van €75,00-.  
Bent u zelfstandig wonend? En heeft u  minstens een jaar lang intensieve zorg en 
begeleiding nodig (gemiddeld 8 uur per week of meer) van een naaste? Dan kunt u  
in 2021 eenmalig een aanvraag doen voor een compliment bedoeld voor uw 
mantelzorger.   

Compliment aanvragen? 
Een aanvraag formulier en de voorwaarden 
voor het verkrijgen van het compliment kunt 
u downloaden via de website van ElkWelzijn, 
www.elkwelzijn.nl/mantelzorg. Ook kunt u 
het formulier ophalen of opvragen bij 
Caroline Vermeulen van ElkWelzijn, 06-
83525112. 

 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, info@elkwelzijn.nl  

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en 
blijven helpt daarbij. Levenservaring 
en wijsheid van ouderen maakt 
Culemborg sterker.  
 

 

Zorgen voor iemand die ziek of 
beperkt is hoort bij het leven. Als 
de zorg lang duurt en veel tijd in 
beslag neemt is het mantelzorg. 
Dit kan soms (te) zwaar zijn. 
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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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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HET MODERNE KOKEN 
 
In de goede oude tijd was het moeder de vrouw die voor de dagelijkse maaltijd 
zorgde, dit was over het algemeen gezonde degelijke Hollandse kost. 
Niets mis mee hoor, maar ik weet nog dat bij een vriendinnetje er een vast menu 
was voor elke dag van de week, ‘s maandags spinazie met een saucijsje, dinsdags 
sperziebonen met een karbonaadje, woensdag gehaktdag enz, weinig afwisseling 
dus. 
Mijn eigen moeder vond koken heerlijk én zij was geschoold in de Franse Keuken, 
deze had ze geleerd toen ze in dienst was bij een welgestelde familie. 
En daar hebben wij van geprofiteerd! Wij aten bijvoorbeeld boeuf bourguignon 
toen het nog niet eens in het Nederlandse woordenboek stond! 
Wat zou mijn moeder van de hedendaagse eetgewoontes vinden? Sowieso heeft 
er een enorme verandering plaatsgevonden in wat er zoal op tafel komt en naast 
alle kant- en klaar maaltijden is er ook volop keus uit pakken en zakjes voor soep, 
pasta en curry gerechten. Wat de laatste jaren ook een enorme groei heeft door-
gemaakt is de levering van ingrediënten plus recepten voor complete maaltijden, 
denk bijvoorbeeld aan ‘Hello Fresh’. Een uitkomst voor mensen met weinig tijd om 
boodschappen te doen en die geen zin hebben om elke dag weer te verzinnen wat 
er op tafel moet komen. 
 
Maar ook onze keukenapparatuur is enorm veranderd: wie heeft er bijvoorbeeld 
nog geen magnetron in de keuken staan? 
En wat te denken van de slowcooker, de multicooker, de airfryer, soepmaker en 
keukenmachine? 
Hartstikke leuk allemaal maar het is er wel ingewikkelder op geworden! Zijn ze nu 
echt allemaal nodig (natuurlijk niet!) en wat kan je er allemaal mee? 
Ikzelf ben gek op dit soort apparaten en heb er ook aardig wat in huis. 
 
De komende maanden zal ik, hier in De Kijker, steeds één apparaat onder de loep 
nemen, uitleggen wat de toegevoegde waarde is en een bijbehorend recept  
leveren. 

Yvonne  
 
 
 
 
 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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STICHTING LEVENDE VERHALEN CULEMBORG  
Uit de nieuwsbrief van mei 2021: nr. 10 
(www.levendeverhalen.com) 
 
Verhalen van Culemborgers gebundeld in een boek  
 
Het is zover. De levendige herinneringen van oudere 
Culemborgers, die in 2019/20 hebben meegedaan aan 
onze verhalentafels, zijn gebundeld in een aantrekke-
lijk boek. Op 1 mei 2021 hebben we het eerste exemplaar op feestelijke wijze uit-
gereikt aan mevrouw Antoinette Spithoven, een van de deelnemers.  
Uitreiking 1e exemplaar “Het is een heel mooi boek geworden”. Dat waren de 
woorden van mevrouw Spithoven toen zij op 1 mei het eerste exemplaar van het 
boek “Onze Schooltijd” in ontvangst mocht nemen uit handen van voorzitter Loes 
van Baaren. Antoinette Spithoven is een van de deelnemers aan de Culemborgse 
verhalentafels in het seizoen 2019-2020. Ze kijkt met veel plezier terug op de  
gesprekken in haar groep: “aan de verhalentafels wordt je hart geopend; ik hoop 
zo dat we binnenkort weer bij elkaar kunnen komen”. Het boek “Onze Schooltijd” 
geeft een inkijk in het leven van kinderen die in de periode 1935 – 1965 zijn opge-
groeid. Wat ging het er toen op school en thuis anders aan toe dan in deze tijd. De 
kerk speelde in die jaren een veel grotere rol dan tegenwoordig; in veel gezinnen 
werd elke maaltijd met een gebed geopend, las vader dagelijks voor uit de bijbel 
en hoorde het - soms dagelijkse - kerkbezoek er gewoon bij. De normen en waar-
den die ouders dan aan hun kinderen voorhielden waren dus veel meer gebaseerd 
op de geboden en regels die de kerk voorschreef.  
 
Voor kinderen van nu is het haast niet te begrijpen hoe streng kinderen werden 
opgevoed. Vooral op school leerde je wel om braaf te zijn! Straffen, zelfs lijfelijke 
straffen, waren in die jaren nog heel gewoon. Er zijn ook verhalen over de gewaar-
deerde meester Poet van Stralen die zo van zingen hield en over bijzondere juffen, 
zoals de lieve juffrouw Van Zuilenkom, juffrouw Pollemop met de steunkousen en 
juffrouw Van Kampen met de grote voorgevel. De rolverdeling binnen het gezin is 
duidelijk en overzichtelijk: vader is kostwinner en heeft het gezag in huis. Kinderen 
dienen te gehoorzamen. Moeders zijn vrijwel altijd thuis en wijden zich aan huis-
houding en opvoeding. De tijd buiten de schooluren wordt niet ingevuld met com-
puterspelletjes en barbies, maar met hoepelen, kaatsballen en tollen en de eerste 
zwart/wit kinderprogramma’s op TV die de kinderen op woensdagmiddag bij een 
buurvrouw in de straat mochten zien.  
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WIJSHEID VAN ANNIE M.G. SCHMIDT 
 
Met mij is er totaal niets aan de hand, ik ben nog fit van lijf en van verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie, als ik me buk, is het net of ik  
sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs ’s Heerens wegen, 
kom ik weer in winkels en ook op het plein, wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen, en over vroeger wat te kunnen 
dromen. 
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was, en ben ik weer vergeten wat ik  
gisteren nog las. 
Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen, en mijn rug raakt langzamerhand wat 
meer gebogen. 
Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar foto’s, over vroeger 
van mij, 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren, wilde ik mooie schoentjes, moest ik 
daarvoor sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, ik kende geen moeheid, zo ’t scheen. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog, u bent nog fantastisch goed… zo  
op het oog. 
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel, maar als ik niet slapen kan en ik  
schaapjes tel, 
dan twijfel ik of het wel waar is, en of schaapjes tellen niet wat raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas met water, mijn bril ligt op de tafel even later. 
Mijn steunkousen naast het bed op de stoel, U weet dus wat ik met die twijfel  
bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog, U bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog. 
’s Morgens, als ik ben opgestaan, en eerst de afwas heb gedaan, 
lees ik het nieuws in de krant, het werk in huis doe ik naderhand. 
Ik doe de ramen, ik stof wat af, ik kom tijd te kort, staat u niet paf? 
Wel gaat alles wat traag, heb na het eten wat last van de maag. 
Maar ik wil niet zeuren, want het mag, het is heel normaal bij de oude dag. 
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog, u bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog! 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service
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ODENSEHUIS CULEMBORG VERHUISD NAAR BOLDERBUREN 
 
Stichting Odensehuis Culemborg verhuisde in mei 2021 naar Bolderburen. Carla 
Molkenboer, voorzitter van Stichting Odensehuis Culemborg en Bouwe Metz,  
Secretaris-Rentmeester van Stichting Elisabeth Weeshuis verkenden het terrein en 
de gebouwen. “Bolderburen is een prachtige plek voor ontmoeting, informatie,  
activiteiten en ontspanning”, volgens de voorzitter van het Culemborgse  
Odensehuis. Bolderburen is gebouwd op het voormalige molenerf van de  
Culemborgse molen “Johanna” (1878) aan de Prijsseweg in Culemborg. De molen 
speelt een belangrijke rol in de moderne Culemborgse geschiedenis. Zo zijn er in 
de oorlogstijd, 1940-1945, 13.000 mensen afhankelijk van de meelproductie van 
de Johanna. En voor scholen in Culemborg en omgeving vervult de molen jaren-
lang een educatieve functie. Bolderburen is een sociale ontmoetingsplaats voor 
jong en oud.  Als in 2010 de Johanna en de gebouwen op het terrein te koop  
komen, worden deze aangekocht door de stichting Elisabeth Weeshuis. Deze  
stichting beheert de nalatenschap van Vrouwe Elisabeth (1475-1555) en onder-
steunt hieruit sociaal maatschappelijke projecten in en rond Culemborg. Om het 
molenerf tot een ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud, is Bolderburen 
opgericht. Na wat aanpassingen en verbouwingen is het weiland rondom de molen 
de afgelopen jaren veranderd in een natuurtuin waar gewandeld, gespeeld en  
ontdekt kan worden door jong en oud. Sinds kort zijn er ook een moestuin en  
kruidentuin, die onderhouden worden door vrijwilligers en bewoners uit de buurt. 
Geheel in de Zweedse (Bolderburen) stijl staan er op het terrein ook twee kleur-
rijke gebouwen. In het blauwe gebouw is het ‘buurtcentrum Bolderburen’ geves-
tigd. Het centrum bevat een grote keuken waar ook samen gekookt kan worden. 
Het centrum is voor iedereen toegankelijk en wordt ondersteund door ElkWelzijn. 
Het Odensehuis Culemborg is een ontmoetingscentrum voor iedereen die te  
maken heeft met geheugenklachten of beginnende dementie én voor hun  
partners, familie en vrienden. “De keuken, de grote tuin en het buurtcentrum op 
Bolderburen bieden inspiratie en veel mogelijkheden voor activiteiten voor de  
deelnemers en daar zijn we erg blij mee”, aldus de voorzitter van het Odensehuis. 
“Bolderburen is een bruisende plek waar wij graag deel van willen gaan uitmaken. 
We zien uit naar ons nieuwe thuis”. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
- Renée Lankwarden: 06-50593333 info@odensehuisculemborg.nl  
- Bouwe Metz: 06 53992689,  
www.stichtingelisabethweeshuis.nl /  www.odensehuisculemborg.nl 

 



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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CULEMBORG AAN DE LEK                 HET VERHAAL VAN EEN WAARNEMER 
 
Het is vrijdag 21 augustus 2015. Ik zit hier op een bankje, in Culemborg, aan de 
Lek bij de veerstoep. De veerpont is net vertrokken. Even wachten dus. Maar dat 
is voor mij geen straf. Links over de spoorbrug nadert bedaard de stoptrein naar 
Culemborg, er passeert een intercity naar Utrecht. Het is wat heiig weer, hoge 
sluierwolken, dun zonnetje, wat drukkend. Het is stil, windstil. Ook even geen  
geluid van langsvarende schepen. 
Dan ver in het noorden op het spoor een dof staccato dat snel aanzwelt. Op de 
aanbrug zie ik een korte trein. Een trein getrokken door twee stoomlocs die als 
lange windhonden de brug over jagen. Met gillende stoomfluit roffelt de trein 
over de boogbrug, een uitbundig saluut aan de rivier en aan de stad.  
De cirkel is rond. Even, dit moment, ben ik volmaakt gelukkig. 
 
Zo begint het verhaal van Ben van der Veer over de geschiedenis van zijn familie, 
die oorspronkelijk uit Culemborg komt. Het verhaal is een mooi inkijkje in de tijd, 
het neemt de lezer mee in de beweging van mensen, vaak gerelateerd aan werk, 
het vervoer, maar ook de naamgeving. De schrijver switcht van eigen beleving en 
waarneming naar de positie van waarnemer in vroeger jaren. Ben woont in 
Breda, is opgegroeid in Tilburg waar hij in 1945 is geboren. Hij studeerde rechten 
in Nijmegen en was van 1973 tot 2004 werkzaam bij de overheid. Van jongs af 
aan had hij belangstelling voor aardrijkskunde en geschiedenis. Culemborg kent 
hij van het dwalen door de stad en van zijn reizen met de trein van Tilburg, langs 
Culemborg, naar Utrecht. 
De familie van der Veer verhuist in 1830 vanuit Culemborg naar Zeist. Zijn over-
grootvader Johannes Karel trouwt met een Utrechtse. Zijn grootvader Bernard 
werkt in Utrecht bij het spoor en wordt in 1926 overgeplaatst naar Eindhoven, 
later naar Tilburg. Daar wordt Bernard de stamvader van een echte spoorfamilie. 
Een familie die, net zoals Ben, Culemborg en Utrecht nog altijd weet te vinden. 
 
Het lezen van de (Culemborgse) 
voorgeschiedenis van Ben van der 
Veer is de moeite waard maar te 
lang om het hier te plaatsen. Bent u 
geïnteresseerd ga dan naar: Nieuws-
brief 2021-07 ‘Voet voor Thuis’ 13 
van Genootschap AWK VOET van 
Oudheusden. 



Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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 JUNI DE FIETSMAAND 
 
Hoewel er in het afgelopen jaar al heel veel is 
gefietst en gewandeld, komen er nu toch weer 
tijden aan dat het veel drukker op de weg zal 
worden. Door de elektrisch aangedreven  
fietsen ontkomen we er niet aan dat het voor 
de senioren ook steeds gevaarlijker wordt. 
Jammer, want hoe zou je beter kunnen genie-
ten van de natuur, de omgeving en de vogeltjes dan op de fiets. 
Op de laatste gehouden seniorendag in oktober 2019 is er een workshop  
gegeven over de verkeersregels. Tijdens deze workshop bleek dat er toch heel 
wat regeltjes waren verwaterd. Daarom wil ik u hierbij nog eens attenderen op 
de website van de Vereniging Verkeersveiligheid Nederland (www.VVN.nl) waar 
leuke oefeningen op staan om de verkeersregels nog eens door te nemen. Een 
aanrader om, zeker op een regenachtige dag, nog eens een oefening of proef-
examen te doen. 
Ik wens iedereen een veilige zomer en daar waar mogelijk veel fietsplezier toe. 
 
 
INZAMELING INCONTINENTIE MATERIAAL 
 
Eind 2019 is een afvaardiging van Stichting Senioren Collectief, KBO-PCOB en 
ElkWelzijn bij wethouder de Reus geweest om te praten over het inzamelen van 
incontinentiemateriaal, stoma artikelen en medisch afval. In het gesprek met de 
wethouder hebben wij toen verschillende scenario’s besproken. Jammer was dat 
er totaal geen duidelijkheid te genereren viel om op hoeveel ouderen dit onder-
werp betrekking heeft. De wethouder beloofde ons om onze opmerkingen te  
zijner tijd mee te nemen in een voorstel “afval verwerking incontinentie  
materiaal (+luiers)“ naar de Gemeenteraad. 
Het heeft wel even geduurd voordat dit voorstel aan de Gemeenteraad werd 
aangeboden, maar begin maart kregen wij bericht van de Gemeente dat het 
voorstel zou worden voorgelegd aan de Raad. Het voorstel sloot wel aan bij wat 
we in het overleg hebben besproken. Ouderen met incontinentiemateriaal  
kunnen kiezen: of zelf wegbrengen van de afval zak naar de restafvalcontainer  
of een aparte container aanvragen. 
Inmiddels hebben wij bericht gekregen dat de Gemeenteraad het voorstel niet 
heeft overgenomen en dat alles bij het oude blijft.   

Hennie Smidt 
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

Augustus 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop
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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
We waren er even een weekje tussen uit. Naar Zuid-Limburg. Net in de week van 
de 26e juni. De datum waarop Rutte had aangekondigd dat het mondkapje niet 
meer verplicht zou zijn. Gek genoeg stond dit weekje vakantie voor mij geheel in 
het teken van dit persoonlijke beschermingsmiddel. Waarom? Nou bijvoorbeeld: 
we waren donderdags in Duitsland in de stad Aken. We merkten dat men zich daar 
netjes aan de regels hield. Iedereen had een mondkapje op of onder handbereik 
en hield zich aan de 1,5 m afstand. De volgende dag waren wij in Maastricht.  
Niemand had of droeg een kapje en op de markt kon je over de hoofden lopen. 
Anderhalve meter werd niet aangehouden. De dag daarop gingen we naar de ZOO 
in Kerkrade. Bij de ingang sprak een Belgische man me aan: “Amai, moeten we hier 
een mondkapje op?” Ik zei: “Nee hoor, van meneer Rutte hoeft dit vanaf vandaag 
niet meer”. Ik heb een goede week gehad. Mijn enige zorgen waren mondkapje op 
of af en het rijden op de smalle kronkelweggetjes in dit heuvelachtige land. Thuis 
gekomen werd ik echter gelijk weer met beide benen in de Culemborgse samen-
leving geplant.  Nooit eerder kreeg ik bij thuiskomst binnen een paar uur zoveel 
verdrietige berichten te horen en te verwerken. Ook wel vreugdevolle en positieve 
ervaringen, maar die hadden op dat moment minder impact. Het leek wel of  
berichten van enkele weken waren opgestapeld en in enkele uren aan mij werden  
gepresenteerd. Ik realiseerde me dat we de Corona pandemie wel aan het afslui-
ten waren, maar dat de gevolgen ervan zeker nog niet achter de rug waren. De 
pandemie is dan letterlijk en figuurlijk wel uit het zicht verdwenen, maar heel veel 
mensen hebben nog de naweeën ervan en zijn er zeker nog niet klaar mee. Ik denk 
daarbij aan hen, die naasten hebben verloren en zelfs geen of waardig afscheid 
van hun dierbaren hebben kunnen nemen. Of zij die na hun Corona besmetting 
nog bezig zijn met een revalidatie traject en kampen met heftige vermoeidheid, 
longklachten of andere ongemakken. Ik hoop dat de getroffenen fysiek en psy-
chisch kracht zullen vinden om de draad weer op te kunnen pakken. Maar nog 
meer wens ik dat ze mensen om zich heen hebben die hen bijstaan, naar hen  
luisteren of hen ondersteunen in het verwerkingsproces. De maand augustus 
treedt aan. Ik hoop dat we Corona achter ons hebben kunnen laten. Het mond-
kapje hebben we aan de wilgen gehangen, maar daarom zijn bij velen onder ons 
gevolgen van het virus nog levendig. Ik realiseer me dan ook terdege dat door het 
niet meer hoeven dragen van het mondkapje Corona wel “uit het (ge)zicht is”, 
maar voor velen zeker nog niet uit het spreekwoordelijke “hart”. 

HS  



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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REACTIES                   OPROEP NETWERK SAMENHANGENDE OUDERENZORG 
 

Eenzaamheid en Langer thuis Wonen.   
 

Op pagina 9 van De Kijker van september/oktober 2020 heb ik u al verteld dat ik 
deelnemer ben van het ‘netwerk samenhangende ouderenzorg’ van de GGD om 
o.a. na te gaan hoe eenzaamheid bij ouderen in Culemborg kan worden terug- 
gebracht. 
Allereerst wil ik degenen die hebben gereageerd op mijn oproep op pagina 7 van 
het meinummer, hartelijk bedanken voor hun inbreng. In dat nummer riep ik de  
lezers op om mij te informeren over zaken betreffende Eenzaamheid en Langer 
thuis Wonen.   
 

Verschillende lezers hebben mij gebeld of gemaild. Uit al deze informatie heb ik 
het volgende kunnen concluderen:  
HET LANGER THUIS KUNNEN WONEN EN HET VERMINDEREN VAN EENZAAMHEID 
ZIJN BEIDEN GEBAAT BIJ LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLAATSEN, WAAR 
MEN TE ALLEN TIJDE EVEN BINNEN KAN LOPEN. HET GAAT ER DAN OM DAT MEN 
BEHOEFTE HEEFT AAN AANSPRAAK OF HET HEBBEN VAN ANDERE MENSEN OM 
ZICH HEEN.  
DE AANWEZIGHEID VAN ANDERE MENSEN IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR  
HET ZICH NIET EENZAAM VOELEN. DIT KAN OOK EEN FIJNE LEEFOMGEVING ZIJN, 
ALS ZIJNDE DE BUREN EN NIET TE VERGETEN WINKELS OM DE HOEK, ZODAT ER 
GEMAKKELIJK EVEN EEN BOODSCHAP KAN WORDEN GEDAAN.   
 

Dit is het resultaat van de reacties op mijn 
oproep. Ik heb het inmiddels al ingebracht 
in één van de overlegstructuren waar ik 
aan deelneem. Ik heb daarom het initia-
tief genomen voor een inventarisatie van 
de verschillende ontmoetingsmogelijk- 
heden in Culemborg. Waar nog hiaten 
zijn, wordt nagegaan of hier iets kan  
worden opgestart.  
 

Mocht u niet hebben gereageerd, 
schroom dan niet alsnog uw visie te geven. Alle informatie is welkom en kan wor-
den gebruikt om de leefomgeving van ons ouderen te veraangenamen. 
 

Hennie Smidt, voorzitter 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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OPGAVE INKOMSTENBELASTING 
 
LAAT GEEN GELD LIGGEN 
 
De officiële aangiftetijd van de belastingen is voorbij, als er tenminste geen uitstel 
aangevraagd is. Een van onze invullers is overleden en wegens ziekte heeft een  
ander minder mogelijkheden gehad om in te vullen. De mensen, die door hen  
geholpen werden zijn onbekend bij ons, maar deze willen wij alsnog helpen. 
Ook voor mensen, die geen aangiftebrief hebben gehad, hebben de mogelijkheid 
om aangifte te doen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid, dat zij te veel betaalde 
belasting terug kunnen krijgen. Zeker bestaat deze mogelijkheid als zij extra ziekte-
kosten hebben gehad. 
Bent u er niet zeker van dan kunnen wij u hierbij ondersteunen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met M. G. van den Reek; tel 06 53610201 of 0345 531208. Hij zal 
dan kijken wie u hierbij kan ondersteunen. 
 
 
 
PROGRAMMA GOEDENAVOND RIVIERENLAND 
 
In samenwerking met ElkWelzijn zendt SRC FM elke 
derde donderdag van de maand in het programma 
GOEDENAVOND RIVIERENLAND rond 21.15u. een 
senioren- of een welzijnsitem uit.  
 
Presentator Cor Vermeulen gaat dan op bezoek bij Elk Welzijn en ontvangt met 
gastvrouw Gré Westra een gast over een actueel onderwerp. Er zijn inmiddels al 
twee uitzendingen geweest. Als u zelf een idee hebt voor een senioren- of wel-
zijnsonderwerp dat in de uitzending aan de orde zou moeten komen of zou u  
misschien zelf een keer te gast willen zijn dan kunt u dit mailen naar: goeden-
avondrivierenland@src.fm.  
 
SRC FM is in de gemeente Culemborg te ontvangen in de ether op de frequentie 
105,8 MHZ, op de kabel via ziggo kanaal 47 en via de KPN via kanaal 1382.  
 
Raadpleeg bij andere providers de daar geldende kanaalindeling. U kunt SRC ook 
beluisteren via de website www.src.fm en klik dan op ‘luister live’.  
 

 

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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
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Alle
topmerken
in huys.
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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IN MEMORIAM:          MEVROUW GRIZELL GEEFT KLEUR AAN HAAR LEVEN  
 
In DE KIJKER van december 2020 plaatste ik een uitnodiging aan lezers om een 
KERSTTEKENING in te kleuren. Mevr. Lia Grizell maakte er een mooi “schilderij” 
van en kwam als prijswinnares uit de bus. Hierover had ik een telefoongesprek met 
haar. Op dat moment lag ze in het ziekenhuis maar ze zou snel naar huis komen. 
Pratende over een prijs voor haar mooie werk vroeg ik haar of we haar, als prijs, 
een plezier zouden doen met de map Mandala’s van “De Roos”. Wat schetste mijn 
verbazing: ze had die map al en ze had er al heel veel mandala’s van ingekleurd. Ik 
stelde haar toen voor om, zo gauw “CORONA” dat toe zou laten bij mij of elders, 
op een uitgebreide thee/koffie te komen. Ze vond dat leuk. 
Nu, 25 juni, nam ik contact met haar op voor een afspraak. Uitgaan hoort weer  
tot de mogelijkheden. Op mijn belletje reageerde mijnheer Grizell in plaats van  
mevrouw Grizell. Tot mijn ontsteltenis vertelde mijnheer me dat, in maart van dit 
jaar, zijn vrouw was overleden. Ze mankeerde het een en ander, ging van het ene 
ziekenhuis naar het andere en kreeg 5 dagen voor haar overlijden ook nog eens 
Corona. Toch kwam het overlijden onverwachts. Mijnheer vertelde me dat ze de 
laatste weken/dagen heel veel getekend en gekleurd had in het ziekenhuis voor 
o.a. verplegend personeel en doctoren. Ik vond dat heel bijzonder. Ik vermoedde 
dat het mevrouw troost bracht in haar laatste dagen. Mevrouw heeft enkele  
malen haar man opgedragen mij te bellen over de situatie, maar op een of andere 
manier is dit niet overgekomen. In plaats van “de prijs” voor mevrouw heb ik  
mijnheer een bloemetje gebracht.  
Ik wens mijnheer Grizell, mede namens het Senioren Collectief, heel veel sterkte 
en moed om alleen verder te gaan. Het moge u goed gaan. 

25 juni 2021, Riet van Hazendonk 

Een warm en 
 gekleurd 

hart voor Lia 
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OPROEP NAAR ERVARINGEN  
De “Adviesraad Sociaal Domein” wil graag weten hoe cliënten van huishoudelijke 
ondersteuning de nieuwe aanpak ervaren. 
 
EEN SCHOON EN LEEFBAAR HUIS  
De afgelopen maanden heeft de gemeente Culemborg een brief gestuurd naar de 
gebruikers van huishoudelijke hulp. In deze brief wordt gesproken over een 
schoon en leefbaar huis. Wat er dan precies in het huis gedaan wordt, hangt af van 
wat met de bewoner is afgesproken.  
 
Uitgangspunt is niet meer het aantal uren, maar een schoon en leefbaar huis. Dat 
is een andere aanpak en wij hopen, dat dit een verbetering betekent voor de hulp, 
welke u krijgt. Mogelijk, dat het geen verbetering is en u nog steeds vindt, dat uw 
woning niet goed schoon gemaakt wordt of de huishoudelijke hulp te weinig tijd 
heeft om dit goed te doen.  
Ons advies is dan dit te bespreken met uw hulp. Als uw hulp inderdaad tijd te kort 
komt om uw huis schoon en leefbaar te maken dan kunt u contact op te nemen 
met het bedrijf van uw hulp. Als dat ook niet helpt informeert u de gemeente. Zij 
willen graag weten of er inderdaad een schoon en leefbaar huis is met deze  
aanpak.   
Wij, de “Adviesraad Sociaal Domein Culemborg”, zijn benieuwd naar ervaringen 
van gebruikers. Vandaar ook dat wij graag uw op- en aanmerkingen willen weten. 
Wij kunnen de informatie dan gebruiken in ons gesprek eind dit kalenderjaar over 
de aanpak schoon en leefbaar.  
 
U kunt uw opmerkingen mailen naar:  
adviesraadsociaaldomeinculemborg@gmail.com  
U kunt mij ook bellen, mijn telefoonnummer is 06 14539307. 
Uw opmerkingen zullen wij anoniem gebruiken. Het gaat uiteindelijk niet om uw 
naam, maar of er sprake is van een schoon en leefbaar huis. 
  

Carel Romijn, voorzitter adviesraad Sociaal Domein Culemborg 

         

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg 
(0345) 515 227, www.elkwelzijn.nl 

 e gaan, maar het is te duur voor mij.” 

 

 
 

 
Rukize Kesmer 

06 - 83 49 01 74 
rkesmer@elkwelzijn.nl 

 

 
Karin Burgers 

06 - 20 71 80 53 
kburgers@elkwelzijn.nl 

 

 
Loes van Delft 

06 - 83 52 48 78 
lvandelft@elkwelzijn.nl 

 

 
Caroline van der Meulen 

06-83 52 51 12 
cvandermeulen@elkwelzijn.nl 

 

Houdt u ook zo van samen eten, 
koffie drinken, koken, 

wandelen, biljarten etc.? 
 

 

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en blijven 
helpt daarbij. Levenservaring en wijsheid 
van ouderen maakt Culemborg sterker.  
 

Heeft u ondersteuning nodig bij 
huishoudelijke klussen? 

 

Heeft u vragen over uw 
financiën, inkomen of 
financiële regelingen? 

 

 
Zorgt u voor iemand in uw 

omgeving en zou u die zorg willen 
delen? 

 

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg? 

 
De wijkcoaches voor ouderen en de 

mantelzorgconsulent van ElkWelzijn kunnen u 
ondersteunen  met informatie en advies. 
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U kunt mij ook bellen, mijn telefoonnummer is 06 14539307. 
Uw opmerkingen zullen wij anoniem gebruiken. Het gaat uiteindelijk niet om uw 
naam, maar of er sprake is van een schoon en leefbaar huis. 
  

Carel Romijn, voorzitter adviesraad Sociaal Domein Culemborg 



•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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HET INLOOPHUIS IS WEER OPEN 
 
We zijn weer open! Nog wel met de nodige beperkingen, maar na zoveel maanden 
gesloten geweest te zijn is het een hele opluchting om sinds eind mei weer gasten 
te kunnen ontvangen. Het kon lange tijd niet: een kopje koffie of theedrinken, een 
praatje maken of een luisterend oor vinden. Onze gasten, maar ook onze mede-
werkers, hebben deze vaste ontmoetingsplek echt gemist in de afgelopen moei-
lijke maanden, toen bijna niets kon en contacten beperkt bleven tot een kaartje in 
de bus, een groet op straat of een praatje bij de supermarkt. 
Veel blije gezichten dus weer rond de grote tafel in het vertrouwde Inloophuis aan 
de Parklaan. Voor veel gasten is het echt een uitje om hier te komen; alleen is 
maar alleen en het zijn immers de contacten, die het leven leuker maken. 
Van een echte vrije inloop voor iedereen die behoefte heeft aan aanspraak of  
gezelligheid is overigens nog geen sprake. Vanwege de beperkte ruimte in het  
Inloophuis en de afstandsregels, die nog van kracht zijn, komen onze gasten in 
kleine groepen op een vaste tijd en op uitnodiging. Het is even wennen, maar het 
werkt uitstekend. De gastvrouwen en - heren kunnen op deze manier ook 
alle aandacht aan de bezoekers geven en dat wordt zeer gewaardeerd. De inloop is 
weer open op de gebruikelijke dinsdag-, donderdag- en zondagmiddagen van 
14.00 tot 16.30 uur. Het Inloophuis Culemborg is er voor alle Culemborgers maar 
wie ook eens gezellig wil aanschuiven moet zich voorlopig nog wel tevoren aan-
melden. Dat kan via ons tel nr. 06 1293 3135. 
Spreek uw naam in en u wordt teruggebeld om een afspraak te maken. 
 
Gastvrouwen en gastheren gevraagd 
Het Inloophuis wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep van onge-
veer 25 vrijwilligers. We zijn dringend op zoek naar enkele nieuwe gastvrouwen of 
gastheren, die op de inloopmiddagen de gasten ontvangen en voor koffie en thee 
zorgen. Al onze medewerkers zijn ‘amateurs’ met vooral een groot hart; het zijn 
geen professionals met een beroepsmatige aanpak of hulpverleners. Dat willen we 
graag zo houden, want ‘er zijn’ voor de gasten vinden we onze belangrijkste taak. 
Belangrijke waarden daarbij zijn de wil om de ander tot zijn of haar recht te laten 
komen en niemand ooit af te schrijven. We hechten erg aan een open en gastvrije 
sfeer voor zowel onze gasten als voor onze vrijwilligers. Meer informatie over onze 
organisatie en onze werkwijze is te vinden op www.inloophuisculemborg.nl 
Wil je ook actief worden als gastheer of gastvrouw neem dan contact op via:  
inloophuis.culemborg@gmail.com (secretariaat) of met de coördinatoren: Bep 
Koppers, tel. 0345 513998 of Leny Stokking, tel. 0345 516669. 

 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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DE ONTMOETINGSPLAATS          VOOR GANDHI EN MARTIN LUTHER KING  
 
Op maandagavond zijn we open voor kaarten en 
gezelschapsspellen en op donderdagmorgen is er 
gezellig koffiedrinken voor de bewoners. Nu dit 
weer goed loopt gaat het bestuur de mogelijkhe-
den uitbreiden. Er wordt gedacht aan een creatieve middag op de vrijdag dat dan 
ook een gezellige theemiddag moet worden. U kunt dan bijvoorbeeld breien,  
haken, stippen, 3D kaarten maken of iets anders als het maar creatief is. 
Bij voldoende aanmeldingen willen we ook een maal per maand een gezond  
etentje regelen wat voor veel bewoners belangrijk is. Het is niet alleen het eten, 
dat goed is voor de mensen, maar ook de contacten die zijn in deze tijd hard  
nodig. We willen alle bewoners van de Gandhi en Martin Luther King van harte op 
deze dagen uitnodigen. Kijk voor informatie op https://www.bijons.top of kom  
gewoon eens binnen voor een bakkie koffie. 
 
 

HET SOCIAAL WIJKTEAM  CULEMBORG 
 
Het sociaal Wijkteam is er voor alle Culemborgers.  Zij heeft kennis en ervaring op 
het gebied van gezondheid, opvoeden, opgroeien, welzijn, wonen en werk. De 
hulp is gratis. 
Spreekuren: 
In de Salaamander, Heimanslaan 2, dinsdags 09.50-10.15u. + 10.30-11.15u. 
In Bon Vie, Admiraalvlinderlaan 2, donderdag 10.00-10.45u.+ van 11.00-11.45u. 
 
e-mail: sociaalwijkteam@swtculemborg.nl,  tel. 088 0017755 
 
DE HONDDIJKER THEETUIN   
Honddijker Theetuin is een plek aan de Hond-
dijk nr. 2 waar u temidden van bloemen en plan-
ten, vlinders en bijen, kunt genieten van een kopje 
thee of koffie met een vers gemaakt taartje ('petit 
gateau'). Er is een leestafel met uiteenlopende in-
formatie over flora & fauna. 
De theetuin is bij mooi weer iedere zondag open 
vanaf 11:00 uur. 
Op verzoek is de theetuin voor groepen open te stellen. 
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HET MODERNE KOKEN                                               DE MULTICOOKER 
 
De vorige keer heb ik de slowcooker besproken waarin je op lagere temperatuur 
en met een langere kooktijd gerechten kunt klaarmaken.  
Deze keer bespreek ik de MULTICOOKER, de naam zegt het al, de multicooker 
heeft meerdere functies in één apparaat, denk hierbij aan bakken, braden, koken, 
stoven en stomen. De multicooker heeft een binnenpan, afhankelijk van het merk 
kan deze van keramiek zijn of met een teflon coating. Voordeel van keramiek is dat 
deze niet snel beschadigt maar hij is wel weer erg zwaar en kan niet in de vaatwas-
ser. Er zijn multicookers met maar liefst 45 voorgeprogrammeerde gerechten, van 
tomatensoep tot risotto en het bakken van vlees tot het maken van yoghurt. Hij 
heeft een rijstkoken functie, je kunt er een hele kip in braden of een appeltaart in 
bakken, vis en groente stomen en je kunt er zelfs sous-vide bereidingen in maken, 
waarbij je het gerecht, bv vis of vlees in marinade in een plastic zakje langzaam 
gaart. 
 
Mijn multicooker heeft 15 functies, een groot aantal is voorgeprogrammeerd o.a. 
rijst koken, brood bakken, pasta koken, yoghurt maken en cake en desserts. Hij 
heeft ook een slowcooker functie waarbij je zelf de tijd instelt, een hogedruk  
functie (snelkookpan) en oven functie. Maar je kunt ook voor alle gerechten zelf 
handmatig tijd en temperatuur instellen. 
De meeste multicookers hebben ook een timer, hiermee kan je vooraf de start- en 
kooktijd instellen zodat je ’s morgens wakker wordt en je havermoutpapje al klaar 
is, of je doet ’s morgens alle ingrediënten voor je avondmaal in de pan en stelt de 
tijd zo in dat je bij thuiskomst zó aan kunt schuiven. De multicooker heeft ook een 
warmhoudfunctie. 
 
U ziet de mogelijkheden zijn legio.  
Maar naast de voordelen 
- Ruimtebesparend, één pan met legio mogelijkheden, 
- Gebruiksgemak, eenmaal in de pan hoef je er niet meer naar om te kijken 
- Tijdbesparend 
- Tijd vooraf instelbaar 
- Dankzij de anti aanbak laag van de pan heb je weinig olie/vet nodig 
Zijn er natuurlijk ook nadelen  
- Minder geschikt voor grote huishoudens gezien de kleine inhoud van de 

meeste multicookers 
- De vele gebruiksmogelijkheden maken het gebruik wel ingewikkeld 
- Je gebruikt nooit (tenminste ik niet) alle functies van het apparaat. 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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Hulp nodig bij uw financiën? 
Wij bieden

- Beschermingsbewind
- Financieel beheer
- Administra�e
- Inzicht in uw financiën
- Ondersteuning voor mantelzorgers
- Persoonlijke aandacht
- Ervaring in omgang met demen�e
- Maatwerk

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e 
en wensen.

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.
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vervolg modern koken  

Omdat de multicooker zoveel mogelijkheden heeft is het lastig één recept te ge-
ven. Ik gebruik de hogedruk functie vaak om bv erwtensoep te maken of Rendang, 
Indisch draadjesvlees. Maar je kunt er dus ook risotto in maken, een Italiaans rijst-
gerecht waar je normaal meer dan een half uur aan kwijt bent omdat je de bouil-
lon scheutje voor scheutje moet toevoegen en continu moet blijven roeren.  
 

Nu dus een snelkook versie: SAFFRAAN RISOTTO 
1 eetlepel boter, 1 grote gesnipperde ui, 2 kopjes risotto rijst, 4 kopjes bouillon van 
een blokje, 1 laurierblad, 1 kruidnagel, 1 teen knoflook geperst, 1 snuf safraan (of 
geelwortel), ketoembar) 1/8 liter witte wijn. Om het gerecht af te maken: 1 ½ eet-
lepel boter, 50 gram geraspte parmezaanse kaas. 
De multicooker handmatig op 100 graden verwarmen en de boter smelten, fruit de 
gehakte ui 1 á 2 minuten, voeg de rijst toe en roer goed. Voeg dan de wijn toe en 
laat deze verdampen. Doe er dan de bouillon, het laurierblaadje, kruidnagel, de 
knoflook, zout, peper en saffraan toe. Roer goed en sluit de pan. 
Zet de pan op de hogedruk functie en wacht tot hij “op stoom is” en laat 6 minuten 
stomen. 
Koel de pan direct af onder koud stromend water en open de pan. De rijst moet 
nog korrelig zijn en toch ook vochtig, een beetje papperig. Maak op smaak af met 
de parmezaanse kaas en boter. 
Veel plezier! 

Yvonne  



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten



 

DE KIJKER AUGUSTUS 2021 
 25 

 

 



www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

September-Oktober 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop
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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg



 

DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2021 5 
 

 
 

UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 

Na de tv-beelden te hebben gezien over de wateroverlast en daardoor de  
desastreuze gevolgen in Limburg, Duitsland en België, werd ik op de één of andere 
manier naar de Lek getrokken. Ik weet niet wat het was, maar het bleef in mijn 
hoofd rondspoken. Hoe houdt de Lek zich en lopen de uiterwaarden al onder? Niet 
dat ik bang of ongerust was, hoor. Nee, dat is het niet, maar wat dan wel? Ik denk 
omdat ik met de Lek ben opgegroeid. Op 300 meter van de Lek geboren, speelde 
als kleuter op de dijk en in de uiterwaarden. Nadat we verhuisd waren naar de  
andere kant van Culemborg, moesten we in de winter elke zondagmiddag naar de 
Lek om te kijken of er al hoogwater was of bij strenge vorst of er zich al een ijsdek 
aan het vormen was. Vooral in de winter kwam het nogal eens voor dat het water 
tot ongeveer 25 cm tegen de dijk aan stond. Ik heb in het zwembad aan het Pikse 
Bogerdje leren zwemmen. Het was toen een heel droge zomer en we moesten 
zelfs naar het midden van de vaargeul om ons zwemexamen af te leggen. Later zijn 
er de stuwen gekomen om de waterstand te reguleren. Om een lang verhaal kort 
te maken: de Lek hoort nu eenmaal bij Culemborg en Culemborg hoort bij mij. Ik 
kon het niet laten. Ik heb mijn wandelschoenen aangetrokken om te gaan kijken 
hoe de rivier zich gedroeg. Bij mijn wandeling langs het wilgenpaadje en op de dijk 
genoot ik van de pispotjes, boter-, paarden- en luizenbloemen en wat dies meer 
zij. Op de dijk was het uitzicht fascinerend. De rivier geheel omlijst met een  
weelderige bloemenpracht in een groen kleurenpalet. De bloemetjes langs de dijk 
brachten me weer even terug naar mijn kindertijd toen ik die bloempjes voor mijn 
moeder plukte. Die zij later met veel liefde in ontvangst nam. Aangekomen bij de 
pont, bleek dat de rivier zijn best deed om het sterk stromende bruine water zo 
snel mogelijk af te voeren naar de zee, met zich meenemend stukken boom en 
hout. Ik heb met ontzag naar de kracht van het water staan kijken. Denkend aan 
de mensen, die er door zijn overvallen en daardoor zwaar gedupeerd zijn. Toen ik 
daar stond was overigens het dreigende gevaar in het zuiden al geweken. Ik  
realiseerde me toen wel dat we in Culemborg binnen 10 minuten in een natuur-
lijke omgeving kunnen zijn met aan de rand deze prachtige rivier. Een rivier, die 
niet alleen ellende brengt, maar ook zorgt dat te veel gevallen water wordt  
afgevoerd. Daarnaast ook ontspanning biedt en aantrekkingskracht heeft door zijn 
mooie aanzichten. Terug wandelend kwam ik een gezin tegen dat uit Syrië was  
gevlucht. Toen realiseerde ik me dat ik toch wel een bevoorrecht mens ben. Hoe 
gelukkig ik mag zijn dat mijn wieg in Culemborg heeft gestaan. Ik mijn jeugd in 
vrede heb mogen doorbrengen en nu in rust van mijn pensioen mag genieten.  

HS  



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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VAN HET BESTUUR 
 
Het Senioren Event: zaterdag 27 november aanstaande 
 
Het Senioren Event staat gepland op zaterdag 27 november aanstaande. Het 
thema is “Muzikale rondreis door Nederland”.   
We gaan via een groot videoscherm plaatsen en plekken door heel Nederland  
bezoeken en dit alles omlijst door muzikale momenten en liveoptredens. Het  
evenement gaat plaats vinden in het nieuwe DS-Party Center aan de Beesdseweg.  
We hopen dat de Corona maatregelen geen roet in het eten zullen gaan gooien. 
We zijn er echter van overtuigd dat in het DS-Party Center ons Event Corona-proof 
zal kunnen worden gehouden. Het bestuur heeft het Center bezocht en is van  
mening dat aan de geldende maatregelen gehoor kan worden gegeven.  Tenzij er 
stringentere eisen door de regering worden gesteld, die door ons niet uitvoerbaar 
zijn, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaat het op die datum zeker  
niet door. Bij de volgende De Kijker, welke eind oktober uitkomt, zal tevens een 
uitnodiging voor het Event bij u in de brievenbus vallen. Moeten we besluiten het 
uit te stellen, dan vermelden wij dit in De Kijker van die maand.  
 
 
Mantelovereenkomst met Theaterwerkplaats voor 65-plussers 
 
De gesprekken met de Culemborgse regisseur en projectmanager Marijn van den 
Bogaard zijn inmiddels afgerond en is er een mantelovereenkomst opgesteld.  
We zijn vereerd dat we als partner in de totstandkoming van dit project een rol 
hebben kunnen spelen. In januari 2022 zal het theaterstuk “Als de muren konden 
praten” in productie worden genomen. Medio mei zal het stuk worden opgevoerd 
in de Gelderlandfabriek voor leerlingen van mbo-scholen, die de opleiding voor 
verzorgende volgen en nog een keuze moeten maken welke richting ze op willen. 
Ook zullen er publieke voorstellingen worden gegeven. Een project dat als doel-
stelling heeft een theaterproductie neer te zetten dat inspeelt op actuele thema’s 
in de ouderenzorg, zoals eenzaamheid, zorg, ouderdom, discriminatie, dood en 
zingeving. Dit alles gespeeld door Culemborgse senioren, die onder leiding van 
professionele theatermakers zullen worden geschoold. 
Heeft u interesse of wilt u ook hieraan meedoen schroom dan niet informatie in te 
winnen of misschien zelfs nu al aan te melden bij:  marijnbogaard@hotmail.com 
 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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Overzicht laagdrempelige ontmoetingsplekken 
 
In het vorige bulletin vermeldden wij al dat, in overleg met de Gemeente, er een 
overzicht gemaakt zou worden van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor  
ouderen. Dit als eerste stap naar meer ontmoetingen te bewerkstelligen en  
eenzaamheid in te dammen.  
Inmiddels heeft één en ander zijn bestand gekregen en is er een lijst opgesteld. We 
kunnen ons voorstellen dat het niet helemaal compleet is en dat er in de loop van 
de tijd veranderingen in de lijst optreden, maar een begin is er. De lijst zal zoveel 
als mogelijk up-to-date worden gehouden.  Aangezien de lijst erg groot is, hebben 
wij hem gezet op onze website: www.seniorencollectiefculemborg.nl. 
 
 
WEEK TEGEN EENZAAMHEID 
 
Van 30 september tot en met 7 oktober is de  
landelijke Week tegen Eenzaamheid. Iedereen 
voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Jong en oud. Dat is vaak geen prettig  
gevoel. Sommige mensen vinden het niet erg om alleen te zijn. Andere mensen 
maakt het verdrietig. Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. 
Daarom organiseren we in Culemborg in de Week tegen Eenzaamheid op verschil-
lende plekken speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe  
contacten kunnen leggen. Eind juli werd gevraagd: “Wil jij ook iets doen in de Week  
tegen Eenzaamheid? Organiseer dan een activiteit. Jouw inzet is van harte  
welkom!” Hopelijk is hierop gereageerd. Het programma zal te zijner tijd te lezen 
zijn in de Culemborgse courant. 
  
 
RIJBEWIJSKEURING 75+   
info. Ton Scholtens, tel. 0345 753039 / 06 49715550 
 
Wijziging in prijzen van keuringen: 
- Voor B-Rijbewijs kost € 30,00 maar voor leden van ouderenbonden € 25,00. 
- Voor C- Rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00  
Data:  in 2021 op 10+24 sept., 08+22 okt., 05+19 nov. en 03+17 december.  

in 2022 op 11+21 jan., 11+25 febr., 11+25 mrt. en 08+22 april. 
Nadere informatie: zie pag. 23 van DE KIJKER 04 van mei 2021 

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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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SENIORENDAG/BEURS  
Speels en Informatief    
 
Wanneer: 
Zaterdag 9 oktober van 10.00- 15.00 uur 
 
Waar: 
In de Grote of Barbarakerk. 
Ingang aan de Grote Kerkstraat 4 
 
Voor wie: 
Alle 60-plussers. Toegang is gratis. 
 
Waarom nu al noteren: 
Omdat het niet gemist mag worden, want het doel van deze dag is: elkaar  
ontmoeten en tegelijkertijd informatie op doen.  
Wetenswaardigheden die belangrijk kunnen zijn in de levensfase van het ouder 
worden. 
 
De dag staat geheel in het teken van speels informeren, gezelligheid en vooral  
ontmoeten. 
Er is een markt waar Culemborgse organisaties zich presenteren en waar  
demonstraties worden gegeven. Daarnaast is er een groot seniorenplein  
geformeerd waar, onder het genot van een drankje en een hapje, kan worden  
bijgepraat met leeftijdgenoten en bekenden. 
 
Voor de goede orde vermelden wij dat, op dat moment geldende Corona  
maatregelen, in acht dienen te worden. 
 

Het organisatiecomité 
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80+ MIDDAGREISJES                  EN                          BUSDAGTOCHTEN 

 
Wij hopen van harte dat iedereen dit afgelopen anderhalfjaar goed is door-
gekomen. Inmiddels zijn we begonnen om weer 80+ middagreisjes in te plannen. 
Zie de pagina’s 15 en 17.  Voor zover de coronamaatregelen dit de komende tijd 
toelaten kunnen deze wel of niet doorgaan. 
Voor wat betreft de dagtochten heeft het bestuur van de SSCC nogal wat twijfels 
om die in deze onzekere tijd nog dit jaar te organiseren. 
We weten dat er mensen zijn die de dagtochten missen, maar we hopen dat we ze 
volgende jaar weer kunnen aanbieden en dat we u dan weer ontmoeten. 
 

Virginie Vermeulen 
 
INFORMATIEOCHTEND                     ZATERDAGOCHTEND 4 SEPTEMBER 2021  
 

Op zaterdag 4 september is de  
informatieochtend voor het nieuwe 
cursusseizoen in het Weeshuis in de 
Herenstraat te Culemborg.  
 
Onze docenten zijn aanwezig om informatie te geven over hun cursussen en om 
samen met jou te onderzoeken welke cursus het beste past. Zeker bij een  
talencursus is het belangrijk om in een persoonlijk gesprek af te stemmen hoe 
groot de woordenschat is van die taal en wat je al weet van de grammatica. 
Natuurlijk ben je ook welkom op deze informatieochtend als je interesse hebt om 
zelf een cursus te geven via onze organisatie of als je vrijwilliger wilt worden.  
 
Kortom: de informatieochtend is meer dan alleen een presentatie voor het nieuwe 
cursusjaar. Het is de mogelijkheid om kennis te maken met bestuur, vrijwilligers en 
docenten. Dus reserveer alvast een plekje in jouw agenda voor zaterdagochtend  
4 september en wees welkom in het Weeshuis 

 

Iedere dag even contact via de telefooncirkel 
De telefooncirkel is er voor senioren, die behoefte hebben aan regelmatig contact. 
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand dagelijks even 
informeert of alles in orde is. De telefooncirkel is al twee jaar actief in Culemborg. 
 
Hoe werkt het? 
Deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een vast tijdstip (dus 
ook in het weekend en op feestdagen) door elkaar gebeld om te informeren of alles 
goed is en een kort praatje te maken. Een vrijwilliger 
van ElkWelzijn is het begin- en eindpunt van de cirkel 
en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op 
de lijst en zo verder. Bij geen gehoor wordt de 
contactpersoon ingeschakeld die u vooraf heeft 
doorgegeven.  
 
Aanmelden 
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Meedoen is gratis. Aanmelden kan bij Karin 
Burgers van ElkWelzijn, tel: 06-20718053 of kburgers@elkwelzijn.nl  
 
Mantelzorgcompliment 2021 
De gemeente Culemborg heeft besloten om ook dit jaar een waardering te geven     
aan mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag van €75,00-.  
Bent u zelfstandig wonend? En heeft u  minstens een jaar lang intensieve zorg en 
begeleiding nodig (gemiddeld 8 uur per week of meer) van een naaste? Dan kunt u  
in 2021 eenmalig een aanvraag doen voor een compliment bedoeld voor uw 
mantelzorger.   

Compliment aanvragen? 
Een aanvraag formulier en de voorwaarden 
voor het verkrijgen van het compliment kunt 
u downloaden via de website van ElkWelzijn, 
www.elkwelzijn.nl/mantelzorg. Ook kunt u 
het formulier ophalen of opvragen bij 
Caroline Vermeulen van ElkWelzijn, 06-
83525112. 

 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, info@elkwelzijn.nl  

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en 
blijven helpt daarbij. Levenservaring 
en wijsheid van ouderen maakt 
Culemborg sterker.  
 

 

Zorgen voor iemand die ziek of 
beperkt is hoort bij het leven. Als 
de zorg lang duurt en veel tijd in 
beslag neemt is het mantelzorg. 
Dit kan soms (te) zwaar zijn. 
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•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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80+ MIDDAGREISJES 
 
Deze reisjes gaan alleen door als de overheid het sein op groen laat staan.  
 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882.  

 Met daarbij tevens een telefoonnummer van een contactadres;  
Opgelet:    s.v.p. uw corona vaccinatiebewijs + een mondkapje meenemen. 
Vertrek:     u wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.30 en 14.00 u. 
Kosten:     € 10 p.p. 
Thuiskomst:   tussen 17.00 en 17.30 u. 
 
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021                    NAAR OMGEVING BREUKELEN 
Na een toeristische route, langs o.a. de Loosdrechtse 
Plassen en de Vecht, gaan we koffie/thee met gebak 
gebruiken op het terras bij het prachtig gelegen ‘Slan-
gevegt’ aan de Vecht.  
Bij slecht weer doen we dat binnen. 
 

ZATERDAG 2 OKTOBER 2021      NAAR DE LOONSE EN DRUNENSE DUINEN 
Na een toeristische route gaan we koffie/thee met 
gebak of Brabantse Broeder gebruiken bij ‘De  
Rustende Jager’, prachtig gelegen in de Loonse en 
Drunense Duinen. 
 

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021                                            NAAR HURWENEN 
Bij ‘De Roskam’ in Hurwenen, gelegen aan de Waal, 
heeft u, vanuit de overdekte en knusse veranda,  
een prachtig uitzicht over het water en het  
scheepvaartverkeer.  
Hier gebruiken we koffie/thee met gebak. 
 
ZATERDAG 23 OKTOBER 2021                            NAAR DE BLAAUWE KAMER 
De “Blauwe kamer” gelegen aan de 
Nederrijn, tussen Wageningen en  
Rhenen is een prachtig natuurgebied 
met uitzicht op de Nederrijn.  
Hier gebruiken we koffie/thee met  
gebak.  



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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ZATERDAG 30 OKTOBER PANNENKOEK ETEN                        IN  HEUSDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heusden is een gerestaureerd vestingstadje gelegen in Noord-Brabant aan 
De Maas en de Bergsche Maas. In dit pittoreske stadje gaan we bij de  
Pannenkoekenbakker een pannenkoek gebruiken met daarbij een consumptie en 
een ijsje toe.  
 
Opgeven:    bij Elly Corton, tel. 545882;  
      Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven; 
Opgelet: S.v.p. uw corona vaccinatiebewijs en een mondkapje meenemen; 
Vertrek:     U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 u.; 

N.B.: dit is een half uurtje eerder dan de overige reisjes die op 
          pagina 15 staan!  

Kosten:     € 15 p.p. 
Thuiskomst:   Tussen 17.00 en 17.30 u. 
 
 
 
BIJZONDERE ACTIVITEIT                                              IN STADSKLOOSTER 
 
Op de zaterdagen in augustus kon U meedoen aan de gratis rondleidingen in de 
kerk en de tuin van de Oud Katholieke Parochie (op de Varkensmarkt) vanwege 
haar 185-jarig bestaan onder de titel: 'Een eigenzinnige, open, gastvrije en  
liberale kerk in Vrijstad Culemborg'.  
Deze rondleidingen startten steeds om 13.00 en 15.00 u. Na afloop kon U genieten 
van de mooie tuin onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers en 
ook nog even snuffelen op de tweedehands boekenmarkt.  
 
N.B.:  u kunt dus nog één keer meedoen en wel op zaterdag 28 augustus.  
           Het is beslist de moeite waard!! (redactie)  

Mogelijk/ hopelijk loopt deze activiteit nog door in de maand september. 
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VERANDERINGEN                                                 DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Zomaar een zonnige morgen in juli 2021. Vrouwdin is naar de verjaardag van een 
vriendin en een vriend komt mij gezelschap houden. Bij de koffie roddelden wij 
over bekenden en toen de wijn op tafel kwam, werden de problemen van ons land 
uitvoerig besproken. Toen de fles leeg was hadden wij de oplossing gevonden voor 
de woningnood, de CO2 uitstoot, de immigratie, de economische ontwikkeling, de 
veiligheid en het asielbeleid. Onbegrijpelijk toch, dat Marc Rutte ons niet even 
belt, dan was hij in één keer van alle sores af geweest.  Waarschijnlijk kent Marc 
mijn telefoonnummer niet… 
Dan wijst mijn vriend plotseling op een grote kop in het ochtendblad dat op tafel 
ligt: Cyberaanval op Zweedse supermarktketen. Hackers eisen 70 miljoen dollar in 
bitcoins”. Dan komt hij met een pausvraag: (NB.: een pausvraag is een vraag 
waarop de vragensteller bijna altijd het antwoord weet bijvoorbeeld: “Is de paus 
katholiek?” of vraag van vrouwdin om 17.00 uur “Richte wil je een glaasje wijn?”). 
Natuurlijk weet ik niets van cybercriminaliteit en hackers. Dan merkt mijn vriend 
op: “Wij als 80 en 90-plussers zijn te oud voor deze moderne dingen”. Inderdaad, 
mijn simpele kennis houdt op bij de computer (ik heb niet eens een mobieltje) 
maar mijn vriend heeft wel een alwetende telefoon).  
 
Na zijn vertrek mijmerde ik nog even door en moest ineens denken aan een  
vriendenreünie in voorjaar van 2017 in hotel Kerckebosch in Zeist. Twaalf oude 
vrienden (letterlijk en figuurlijk) zijn bijeen om oude herinneringen op te halen.  De 
conversatie beweegt zich voornamelijk over het succes van onze kinderen zoals: 
“mijn zoon is bevorderd tot Ritmeester, mijn dochter is advocaat geworden, onze 
kleinkinderen (de mijne is twee en loopt al; de mijne is twintig en zit weer)”.  
Dan neemt iemand het woord dat hij met zijn zoon van zes naar de kermis was  
geweest. Hij was in geen twintig jaar op een kermis geweest en is zich dood- 
geschrokken. De draaiorgels, die lang geleden aangename klanken produceerden, 
waren vervangen door geluidsinstallaties die via enorme boxen een oorverdovend 
kabaal produceerden. Er waren (te) veel gokkramen met trekkasten en schuif- 
tractoren. Attracties, waarin een normaal mens doodsangsten uitstond, vonden 
gretig aftrek. Met weemoed dacht hij terug aan de favoriete attractie uit zijn  
puberjaren: de rups waar hij zijn meisje op trakteerde. Na twee rondjes ging er  
een kap over de rondrijdende karretjes en werd iedereen aan het zicht onttrokken 
en dan… 
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De verteller keek verheerlijkt bij de herinnering. “Ja dat was vroeger, maar heb je 
wel enig idee hoeveel dingen sinds onze jeugd van de markt verdwenen zijn? Zeker 
honderd producten”.  
Over het getal van honderd ontstond enige discussie. “Laten we er een wedstrijd 
van maken, ieder schrijft tien producten op die vroeger wel en nu niet meer te koop 
zijn”. Daar gingen we. “Doet u ook mee”? 
 

 
Kolenkit, antraciet nootjes vier, kolenhaard, potkachel, oliehaard, hetelucht  
kachel, pijp in rekje met tekst “het is geen man die niet roken kan”, porseleinen 
lampetkan met bak en kammenbakje, 69 watt gloeilamp, 3 pits petroleumstel, 
houten koffiemolen (tussen de dijen en draaien maar), zeepklopper voor de vaat, 
plusfour, kamizooltje, borstrok, kruidenierswinkels van Simon de Wit, Piet de 
Gruyter, (het snoepje van de week) ViVo, Centra, VéGé, Sperwer (De Sperwer 
spiedt naar wat u voordeel biedt), telefoon met kiesschijf, openbare telefooncel, 
carbonpapier, telex, fax, doorslagpapier, stencilmachine, slobkousen, wringer,  
zinken wasbord. 
 
We kwamen met gemak tot over de honderd. Als toegift deden we ook nog een 
wedstrijd met producten die nu wel en vroeger niet bestonden. Daar was geen 
aardigheid aan, vele honderden. Bekijk de wereld en je ziet ze overal. Het is het 
overtuigend bewijs hoe de wereld veranderd is. Zowel op technisch als sociaal  
terrein. Maar dit laatste is een ander verhaal en komt nog. 
 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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HET MODERNE KOKEN                                                    DE AIRFRYER 
 

Ik denk dat ongeveer 80% van de huishoudens een airfryer in huis heeft, dit  
apparaat heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. 
Gezond frituren is de voornaamste reden voor de aanschaf want je kunt er met  
gebruik van heel weinig vet in frituren. Frites, bitterballen, vlammetjes, kroketten 
enz. kunnen met weinig olie bereid worden in de airfryer. Doordat er hete lucht 
gelijkmatig langs het eten stroomt wordt deze met gebruik van weinig olie  
gefrituurd en gebruik je tot 80% minder vet. 
Er zit echter wel een maar aan: je moet dan frites en snacks kopen die speciaal 
voor de airfryer of oven geschikt zijn en deze voorbereide snacks bevatten toch 
weer meer vet dan je zou verwachten. Anders worden ze niet bruin of krokant. 
Gebruik je frites of snacks die niet speciaal voorbereid zijn dan is het resultaat dat 
je een bleke bitterbal op je bord hebt liggen en ook zijn de snacks dan minder  
krokant. 
Maar je kunt veel meer doen met de airfryer. Behalve frituren kan je er ook in  
grillen, bakken en roosteren je kunt er complete maaltijden in klaar maken, je kunt 
er een appeltaart in bakken, nasi goreng in bereiden en veel, veel meer. 
De airfryer is namelijk een betere versie van de oven. 
Alles wat je in de oven klaar kunt maken, kan je ook in de airfyer bereiden. 
Het grote verschil met de oven is dat er met hete lucht wordt gewerkt die op hoge 
snelheid door het apparaat wordt geblazen. Deze hete lucht zorgt voor een snelle 
bereiding waardoor bepaalde producten, bijvoorbeeld vis heel snel klaar zijn en 
toch lekker sappig blijven. 
Het resultaat is wel afhankelijk van het type airfryer dat je gebruikt. Er zijn veel 
merken airfryers op de markt, goedkope vanaf ongeveer € 40.00 tot geavanceerde 
fryers tussen de € 200.00 en € 300.00. 
Het grote verschil zit in de inhoud en vooral in het vermogen van het apparaat. 
Hoe hoger het vermogen hoe beter het resultaat. Dit is zeker iets om op te letten 
bij de aanschaf. Ter vergelijking, afhankelijk van het type heeft de: 
Philips airfryer XXL een vermogen van 2250 watt, Princess 182020 heeft 1500 watt 
en de Molino Health fryer mini heeft 1000 watt vermogen. De temperatuur is dan 
in alle apparaten wel gelijk maar het vermogen bepaalt de snelheid en daarmee de 
malsheid en knapperigheid van het gerecht. 
De inhoud van de fryer bepaalt natuurlijk ook wat je erin kunt bereiden, in een 
klein apparaat kan je moeilijk een bakblik plaatsen en omdat het qua ruimte niet 
zoveel uitmaakt, kan je beter opteren voor een wat grotere airfryer.  
Er zijn verschillende accessoires te koop voor de airfryers, bakvormen, grillplaat, 
pizzaplaat etc. deze kunnen erg handig zijn.  

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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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Hulp nodig bij uw financiën? 
Wij bieden

- Beschermingsbewind
- Financieel beheer
- Administra�e
- Inzicht in uw financiën
- Ondersteuning voor mantelzorgers
- Persoonlijke aandacht
- Ervaring in omgang met demen�e
- Maatwerk

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e 
en wensen.

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.
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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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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Ikzelf gebruik de grillplaat het meest,  
doordat de plaat schuin afloopt wordt het 
vet onder in de bak opgevangen en wordt 
het vlees (speklapjes!) heerlijk knapperig 
aan de buitenkant en lekker mals van  
binnen. In de mand van de airfryer (zit er 
standaard bij) bak je je frites maar kun je 
bijvoorbeeld ook groenten roosteren. 
Er zijn veel sites waar je recepten kunt vinden voor de airfyer. Ikzelf volg de  
facebook pagina van “The Philips Chef”, hier worden dagelijks nieuwe recepten 
geplaatst en ben ik steeds weer verrast van de mogelijkheden. 
 
Voordelen van de airfyer: 
Je kunt er erg veel in bereiden (bv. ook havermout rechtstreeks in papschaaltje); 
Met weinig vet; 
Snel en smakelijk; 
Neemt minder plaats in dan een oven en je kunt hem bv meenemen naar de 
camping. 
 
Nadelen 
- Hij is lastig schoon te maken; 
- Is vrij zwaar; 
- Hij gebruikt aanmerkelijk meer stroom dan een reguliere oven. 
 
En dan het recept voor 4 personen:  Rijst met Kip en groenten: 
- 300 gr snelkook rijst 
- 4 kipfilets en kipkruiden 
- 250 gr mini groene asperge 
- 1 gele, 1 rode paprika, 1 rode ui en 1 kleine venkelknol 
- 100 gr zwarte olijven  
Doe de rijst in het bakblik, voeg water toe tot het onder staat, roer en laat 30  
minuten weken. Pel de uien en snij deze met de paprika’s in repen. Was de  
asperges en snij deze in 3 stukjes. Snij de venkel in repen en kruid de kip met de 
kipkruiden. Meng de asperges, paprika, ui, venkel en olijven met een lepel olie 
en leg deze op de rijst die onder water staat. Leg de gekruide kipfilets op de 
groenten en zet het bakblik in de airfryermand.  
Bereid alles in 1 keer 30 minuten op 160 graden. 
Eet smakelijk en veel plezier met de airfryer!                                                   Yvonne 



www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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DIGITALE INLOOP 
 
Digitale-inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die men-
sen met digitale vragen helpt deze op te lossen. Wij helpen 
met vragen over en gebruik van tablets, telefoon en de  
computer. U kunt bij ons terecht tijdens inloopuren.  
Digitale-inloop werkt samen met de Bibliotheek Culemborg 
en Seniorweb. Als groep hebben wij de beschikking over de computerruimte in 
de Bibliotheek waar 12 computers staan. Als u informatie of hulp wilt over een 
eigen apparaat dan kunt u het meenemen naar een inloopuur. De vrijwilligers 
van de Digitale-inloop zijn oud docenten van Seniorweb en kunnen u op rustige 
wijze helpen en adviseren. Onze hulp is gratis. Er staat wel een geldbus op alle 
locaties waar men een vrijwillige, dus niet verplichte, bijdrage in kan doen. 
Wij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op een van onze locaties. 
 
Wij geven ondersteuning op de volgende locaties en tijden: 
- Het Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20 te Culemborg. 

(In september onder voorbehoud) 
Woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Contactpersoon Huis van de Buurt: Ria Spronk tel.0622728848 

- Het Weeshuis / bibliotheek, Herenstraat 29 te Culemborg. 
Woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. 

U kunt zonder afspraak op beide locaties binnenlopen 
 
Ons e-mailadres is disgroepculemborg@gmail.com 
Onze site is disgroepculemborg.weebly.com 
 
 
STICHTING PROEFTUIN 
  
Hoera!!! 
Na een lange periode van onzekerheid is er weer een ruimte waar men elkaar 
kan ontmoeten. We hopen u snel weer te zien in ons knusse plekje voor een 
kopje koffie of thee en om gezellig bij te kunnen praten. 
 
Locatie: Staalweg 16a 
Open:  maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 u. en zondag van 10.30- 12.30 u. 
 

Teunie Verwolf,  Stichting Proeftuin 
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

November 2021



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop
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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg



UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Wat hebben we het weer druk. Ik wil niet klagen hoor, want we mogen weer. De 
samenleving is eind september losgetrokken. Het lijkt wel of het hek van de dam 
is. We hebben wat in te halen. Een groot anderhalf jaar moet worden ingelopen. 
We moeten weer, neen, we willen weer naar Annie en Jaap, Kees en Riet en niet 
te vergeten Saskia, Hermien, Klaas en ook naar Marian, want die hebben we ook 
al heel lang niet gezien. We willen ze weer zien en aanraken. We konden en 
mochten het niet en nu kan en mag het weer. We hebben nog vouchers liggen 
van niet doorgegane vakanties, voorstellingen en musea. We moeten weer weg. 
Afspraakjes maken, maar het wordt moeilijk, want alles is in oktober weer 
begonnen. De sport, het bridge, het vrijwilligerswerk, het theater, de breiclub en 
we moeten ook weer nodig winkelen, want de winter komt eraan. We hebben 
elkaar zoveel te vertellen. Vooral hoe we de afgelopen tijd zijn doorgekomen, 
maar ook het verhaal aanhoren, van hen die hun leven een totaal andere 
wending heeft gekregen. Alles bloeit weer op. Je weet bijna niet waar je naar toe 
zou willen, alle bijzondere activiteiten en evenementen nodigen je van harte uit 
en je bent overal welkom. Nou ja, je moet wel gevaccineerd zijn of een Corona 
test hebben gedaan (met negatieve uitslag).  
De politieke bewindslieden zijn, na de zeer langdurige debatten over het 
coronavirus, maandenlang enorm druk geweest met het samenstellen van een 
regering. Alle partijen rollebolden over elkaar heen en alle praatprogramma’s 
waren er, tot vervelens toe, vol mee. Moesten wij eens doen, dan hadden we 
geen tijd meer om aan anderen te denken. Hoewel ik aan jezelf denken wel 
belangrijk en nuttig vindt, want als je niet goed voor jezelf zorgt dan kan je ook 
niet goed voor een ander zorgen.  
Inmiddels zijn we naar de Seniorenbeurs in de prachtige, monumentale grote 
Barbarakerk geweest. Mooi dat zoiets tegenwoordig in een kerk kan. Dit was niet 
alleen een zeer informerende en zinnige activiteit maar vooral ook heel gezellig. 
Gewoon even kletsen, koffiedrinken, informatie krijgen en oude bekenden 
ontmoeten. Natuurlijk zijn we druk, maar we moeten niet vergeten dat 
gezelligheid geen tijd kent.  
Hebben jullie ook alvast het Senioren Event van zaterdag 27 november in de 
agenda gezet? Zin in een muzikaal reisje door Nederland en even alle drukte en 
dagelijkse beslommeringen vergeten en gewoon alles over je heen laten komen. 
We hebben weer tijd om allerlei gezellige dingen te doen. Alles op zijn tijd, toch?  

 
HS 
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Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 



80+ REISJE   ZAT. 6 NOVEMBER NAAR RESTAURANT EEMLUST IN BAARN 
In het gezellige - aan de Eem gelegen 
restaurant Eemlust- gaan we, na een 
toeristische route door de provincie 
Utrecht, koffie/thee met gebak 
gebruiken. 
 

Opgeven:           bij Elly Corton, tel. 545882 (+ tel.nr. van een contactadres) 
Opgelet: S.v.p. uw corona vaccinatiebewijs en een mondkapje meenemen. 
Vertrek:  U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 12.30 en 13.00 u. 
Kosten:  € 10 p.p., hiervoor krijgt u 1 x koffie of thee met gebak. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.30 u. 
___________________________________________________________________________________________ 

80+ REISJE               ZAT. 13 NOVEMBER BOOTTOCHT BIESBOSCH 
 

 
 
 
 

Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882(+ tel.nr. van een contactadres)  
Opgelet: S.v.p. uw corona vaccinatiebewijs en een mondkapje meenemen. 
Vertrek:  U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 12.00 en 12.30 u. 
Kosten:  € 20 p.p., dit is incl. de twee uur durende boottocht en 1 x 

koffie/thee en gebak 
Thuiskomst:      Tussen 17.00 en 17.30 u. 
___________________________________________________________________________________________ 

80+ REISJE                 ZAT. 20 NOVEMBER ERWTENSOEP ETEN IN BUREN 

Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882 (+ tel.nr. van een contactadres) 
Opgelet: S.v.p. uw corona vaccinatiebewijs en een mondkapje meenemen. 
Vertrek:  U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 12.30 en 13.00 u.  
Kosten:  € 15 p.p., hiervoor krijgt u erwtensoep met rookworst en rogge-

brood met katenspek, 1 x koffie,/thee of frisdrank en ‘n dessert. 
Thuiskomst:  Tussen 16.30 en 17.30 u. 
 
N.B. : Deze reisjes worden gesponsord door Stichting Samen Verder. 
 Ze gaan alleen door als de overheid het sein op groen laat staan! 

Een twee uur durende boottocht voert 
u door de mooie natuur van de 
Biesbosch. Aan boord gebruiken we 
koffie/thee met gebak. 
 

In het gezellige restaurant De Hofhouding gaan we erwtensoep met rook-
worst en roggebrood met katenspek gebruiken. 
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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SENIOREN COLLECTIEF EN DE THEATERWERKPLAATS VOOR 65+ 
 
Afgelopen maand heeft Senioren 
Collectief en de theatermaker 
Marijn van den Bogaard een 
mantelovereenkomst getekend.  
Dit betekent dat De 
Theaterwerkplaats voor 65 +, 
onder de paraplu van Senioren 
Collectief, het theater project 
“Als de muren konden praten” 
kan opstarten.  
 
Voor nieuwsgierigen hierbij informatie over het project. Na het succes van “Voor 
ik het vergeet”, de theatervoorstelling die in 2019 tot stand kwam in de 
Gelderlandfabriek, zijn de makers vastberaden door te gaan met de 
Theaterwerkplaats. Dé creatieve ontmoetingsplek voor senioren, waar educatief 
theater wordt gemaakt onder leiding van professionele theatermakers. Ben je 
ouder dan 65 jaar en geïnteresseerd in 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 in acteren óf heb 
je zin in een nieuw avontuur? De theaterwerkplaats gaat in 2022 toewerken naar 
een nieuwe productie: ‘Als de muren konden praten’, een muzikale 
theatervoorstelling over zorg, eenzaamheid en zingeving. We gaan spelen voor 
het onderwijs, zorgprofessionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden, op 
een bijzondere locatie in Culemborg. Vanaf januari zullen er 5 workshops worden 
aangeboden om te kijken of theater maken iets voor je is, waarna je vrijblijvend 
kunt besluiten of en in welke rol je betrokken wilt zijn bij de productie. 
Ontmoeting, leren acteren, het maken van scenes en het reflecteren op 
maatschappelijke thematiek staan centraal.   
De repetities én de voorstellingen zullen in Culemborg plaatsvinden tussen 
februari en juni 2022.  
 

Voor het meedoen aan de repetities en aan de voorstelling in de periode van 
februari t/m juni wordt een eigen bijdrage van € 200 verwacht. Dit is inclusief 
catering. (kosten: 5 workshops: gratis!) 
Wilt u meer weten of u inschrijven voor de workshops? Neem dan contact op 
met marijnbogaard@hotmail.com of bel Marijn op nr. 06.44.377.452. 
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl



UIT DE NIEUWSBRIEF VAN LEVENDE VERHALEN CULEMBORG 
 
Vrijwilligers gezocht  
Bij onze projecten Levensverhaal en Verhalentafels 
zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom. We zoeken 
mensen die (in een duo) een verhalentafel zouden 
kunnen begeleiden en ook nieuwe levensverhaal 
schrijvers zijn van harte welkom. 
 

Terugblik festival en tentoonstelling van zaterdag 23 oktober  
Met een team enthousiaste vrijwilligers werd de festival middag en de tentoon-
stelling voorbereid. Er was een luchtige lezing van Wim Daniels, muziek en zang 
en we keken nog eens terug op het Verhalenboom project van de afgelopen 
twee jaar. Wethouder Sacha Baggerman opende de tentoonstelling. De tentoon-
stelling betrof een inkijk in het leven van kinderen die in de periode 1935 – 1965 
zijn opgegroeid. Het ging er toen op school en thuis anders aan toe dan in deze 
tijd. De gebeurtenissen en verhalen van die tijd kwamen weer tot leven; over 
meesters en juffen, hoe kinderen werden opgevoed, de invloed van het geloof, 
de verschillen in sociaal milieu, en andere onderwerpen. Ouderen en jongeren 
konden elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. De tentoonstelling was te bezoe-
ken van 24 - 31 oktober, ‘s middags tussen 13.00 en 17.00 uur. Plaats: Huis van 
de Stad, Oude Vismarkt 4, Culemborg.  
 

Start nieuwe cyclus Levensverhaal en Verhalentafels  
Onder het motto “iedereen heeft een verhaal te vertellen” starten we komend 
najaar weer een nieuwe cyclus voor beide projecten. Levensverhaal, voor oude-
ren die hun persoonlijk levensverhaal willen laten optekenen. Binnen het project 
Verhalenboom starten we weer met verhalentafels, voor ouderen die anderen 
willen ontmoeten om herinneringen te delen. Deze keer zullen de verhalen gaan 
over de levensfase tussen vijftien en vijfentwintig jaar, over hoe je opgroeide en 
je eigen weg wist te vinden.  
 

School- en klassenfoto’s gezocht voor tentoonstelling “Onze schooltijd” 
We zijn we op zoek naar foto’s uit 1935 – 1965 van de lagere scholen die er toen 
in Culemborg waren (Postmaschool, Witteveenschool, Scheffelschool, School in 
’t Veld, St. Jozef, Willibrordus). Klassenfoto’s en foto’s van de schoolgebouwen 
zijn welkom. Als u die in bezit hebt, graag een berichtje. 
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Een financiële bijdrage 
Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u weinig geld (AOW en klein 
pensioen) voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een bijdrage  
uit de Doe Mee(r) regeling. Het beschikbare bedrag per individu is maximaal 120 
euro.   
 
Waarvoor kunt u de regeling aanvragen?  
Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal actief zijn, maar daar nu om 
financiële redenen vanaf moeten zien. U kunt daarbij denken aan georganiseerde  
of individuele activiteiten buitenshuis, maar ook aan kosten die verbonden zijn aan 
telefonie, internet of televisie. De regeling kan ook gebruikt worden voor een  
kopje koffie/thee buiten de deur of voor maaltijden. 
 
Verzoek voor een bijdrage indienen 
Wilt u gebruik maken van de Doe Mee(r) regeling? 
Neem dan contact op met een van onderstaande  medewerkers van ElkWelzijn.  
 

 

 
 
Rukize Kesmer 
06 - 83 49 01 74 
rkesmer@elkwelzijn.nl 

 

 
 
Loes van Delft 
06 - 83 52 48 78 
lvandelft@elkwelzijn.nl 
 

 

 
 
Karin Burgers 
06 - 20 71 80 53 
kburgers@elkwelzijn.nl 
 

 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, www.elkwelzijn.nl gaan, 
maar het is te duur voor mij.” 

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en 
blijven helpt daarbij. Levenservaring 
en wijsheid van ouderen maakt 
Culemborg sterker.  
 

 



ALZHEIMER CAFÉ CULEMBORG 
Onder auspiciën van: Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland  
www.alzheimer-nederland.nl/rivierenland 
 
Waar en Wanneer?  
In het Bolderhuis, Prijsseweg 1, 4105 LE Culemborg  
Elke derde donderdag van de maand. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
en einde uiterlijk om 21.30 uur.  
De toegang is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst via tine.reinders@alzheimer-
vrijwilligers.nl of bel naar 06-86895747. 
 

Programma t/m eind 2021: 
18 november ’21: De diagnose dementie en dan?  
16 december ’21: De mogelijkheden voor ondersteuning van de mantelzorger  
 

Meedenken over de verdere programmering van het Alzheimer Café   
Om een gevarieerde invulling te geven aan de volgende maandelijkse avonden 
leggen wij met een stuurgroep graag ons oor te luister. Waar is behoefte aan? 
Welke behoefte zien hulpverleners, welke vragen leven bij de mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers?   
In de stuurgroep, die woensdag 29 september startte, zitten:  
- Een bestuurslid van Alzheimer Rivierenland,   
- De coördinator van het Alzheimer Café Culemborg  
- Een vertegenwoordiger van het Odenshuis Culemborg  
Voor een 4e stoel zoeken wij nog mensen die minimaal 1 en maximaal 4 x per 
jaar plaats willen nemen en mee willen denken over de programmering voor 
2022 en daarna.  
Geen grote tijdsbelasting dus en uw inbreng wordt zeer gewaardeerd! Zou u wel 
eens meer willen weten over aanschuiven bij de stuurgroep? Meld u dan aan bij 
ondergetekende. Bent u meer een doener? Ook voor de werkgroep (promotie, 
organisatie, gespreksleiding) zijn extra vrijwilligers van harte welkom.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Tine Reinders 

Coördinator Alzheimer Café Culemborg en bestuurslid Alzheimer Nederland - af-
deling Rivierenland (portefeuille Alzheimer Cafés en Wereld Alzheimer Dag) 
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Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.



DIGITALE-INLOOP  
 
Digitale- inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die men-
sen met digitale vragen helpt deze op te lossen. Wij helpen 
met vragen over- en gebruik van- tablets, telefoon en de 
computer. Ook voor hulp bij het gebruik van de Corona-
Check-app kunnen wij u helpen. U kunt bij ons terecht tij-
dens de inloopuren. Digitale-inloop werkt samen met de Bi-
bliotheek Culemborg en Seniorweb. De vrijwilligers van de Digitale-inloop zijn 
oud-docenten van Seniorweb en kunnen u op rustige wijze helpen en adviseren. 
Onze hulp is gratis. Er staat wel een geldbus waar men een vrijwillige, dus niet 
verplichte, bijdrage in kan doen. 
Wij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op onze locatie. 
 
Wij geven ondersteuning op de volgende locatie en tijden: 
Het Weeshuis/ bibliotheek, Herenstraat 29 te Culemborg. 
Op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur en op donderdagochtend van 
10.30 uur tot 12.00 uur. 
U kunt zonder afspraak binnenlopen. 
Ons e-mailadres is disgroepculemborg@gmail.com en onze site is:  
disgroepculemborg.weebly.com. 
 
 
VRAGEN OVER HET OV (OPENBAAR VERVOER)  DAGELIJKS BEREIKBAAR 
 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur: 038 - 303 70 10 
Op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Op dinsdag en donderdag  van 13.30 tot 15.00 uur 
Op maandag en woensdag  van 18.30 tot 20.00 uur 
 

OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV. 
“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen 
de OV-ambassadeurs. 
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor sa-
men reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of 
juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (on-
verwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het 
werkt? 
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
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Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00



THEATER OUDEREN PROGRAMMA                HET MAG WEER! 
 
Het Theater Ouderen Programma 
(TOP) van Theater De Fransche 
School, ElkWelzijn en de Stichting 
Senioren Collectief Culemborg is 
speciaal bedoeld voor een wat ouder (55+) publiek en wordt samengesteld door 
een commissie van 55+ers. U betaalt slechts € 80,- voor een abonnement van 
vier theater- en drie filmvoorstellingen (inclusief een kopje koffie of thee voor 
aanvang van de voorstelling). Als u losse kaarten bestelt, betaalt u voor een film 
€ 12,50,- en voor een theatervoorstelling € 17,50/ € 20,00.  
Waarom een TOP-abonnement?  
Het is voordelig en u bent zeker van een plaats. U kunt nu al de data in uw 
agenda noteren en u krijgt een gratis kopje koffie of thee voor aanvang van 
iedere voorstelling.  
Hoe kunt u bestellen?  
Ga naar www.theaterdefranscheschool.nl en kies Programma in het menu en vul 
in “TOP” in de zoekbalk. Bestelt u liever via het bestelformulier op pag. 19 of wilt 
u alleen enkele losse voorstellingen bestellen, vul dan het formulier volledig in 
en lever het in bij de kassa of verzend het via de post.  
Toekenning van de plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst. U ontvangt 
na verwerking een e-mail met daarin een uitnodiging tot betaling en de kaartjes.  
Koopt u de serie, dan betaalt u €80. Koopt u de voorstellingen los dan kosten ze 
bij elkaar € 110. Voorwaar een flinke korting voor de snelle beslisser. De 
voorstellingen zijn één keer per maand, op maandagen en beginnen steevast op 
14.00 uur. Het eerste onderdeel startte op maandag 4 oktober met een film.  
 

Theater De Fransche School werkt met placering. Dat betekent dat u een stoel 
toegewezen krijgt bij de reservering. Als u naast uw vrienden wilt zitten, dan is  
het verstandig dat één persoon de bestelling doet voor alle plaatsen en afrekent 
en dat u daarna met uw vrienden hun aandeel afrekent.  
Theater De Fransche School werkt met placering. Dat betekent dat u een stoel 
toegewezen krijgt bij de reservering. Als u naast uw vrienden wilt zitten, dan is 
het verstandig dat één persoon de bestelling doet voor alle plaatsen en afrekent 
en dat u daarna met uw vrienden hun aandeel afrekent.  
Hiermee verzekeren we u, bij tijdige reservering voor meer personen, plaatsen 
bij elkaar. Als u samen met vrienden een abonnement uitzoekt en bij elkaar wilt 
zitten en dit niet online wilt doen, dan is het noodzakelijk uw formulieren aan 
elkaar te nieten en gezamenlijk in te leveren.  
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vervolg pag.17 

BBeesstteellffoorrmmuulliieerr  (kruis s.v.p. het juiste rondje aan)  
❍ Ik bestel .... abonnementen(en) voor alle 7 voorstellingen à € 80,- per  
    abonnement  
❍ Ik ontvang mijn kaarten via email  
❍ Ik ontvang mijn kaarten liever in mijn brievenbus Ik wil losse kaarten bestellen 
    voor de voorstelling(en)  
❍ Ma 4 oktober : Film  
❍ Ma 8 november : Tjerk Ridder – Bonne Route  
❍ Ma 13 december : Robert-Jan Stips – RJ SOLO  
❍ Ma 10 januari : Film  
❍ Ma 7 februari : Tony Neef, Ruud Bos e.a. – Het gaat goed met Nederland  
❍ Ma 7 maart : Micha Molthoff – A Fiddler on his route ❍ Ma 4 april : Film  
❍ Ik wil gebruik maken van de rolstoelplaats* 
❍ Ik steun Theater De Fransche School en wil een éénmalige donatie van € 
……………… doen. 
Ondertekenen met plaats, datum en uw handtekening plus uw gegevens:  
Naam, geboortedatum en tel nummer, adres (met postcode) en e-mailadres.  
Stuur dit bestelformulier gefrankeerd op naar, of lever het in bij, de kassa: 
Theater De Fransche School, Havendijk 1, 4101 AA Culemborg. 
 

We maken geen onderscheid in rangen. In onze zaal heeft u vanaf iedere stoel 
uitstekend zicht. U zit dus altijd eerste rang. Service Theater De Fransche School 
is toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.  
Wilt u gebruik maken van een rolstoelplaats of heeft u andere wensen in 
verband met mindervaliditeit? Geeft u dat alstublieft door bij uw reservering (dit 
kan niet via online bestellen). Heeft u vervoer nodig? Neem dan minimaal één 
werkdag van tevoren tussen 9.00-12.00 uur contact op met SSV (Stichting Samen 
Verder) tel. 0345 518 300.  
 

Ringleiding: 
U kunt gebruik maken van onze ringleiding, door uw hoortoestel op de ‘T’-stand 
te zetten. Geef dit voor aanvang van de voorstelling wel even door aan de kassa 
of de gastvrouw/-heer.  
Doe mee(r) regeling: 
Bent u ouder dan 65 en heeft u een minimuminkomen? Meer informatie over 
deze regeling en het aanvragen hiervan vindt u op www.elkwelzijn.nl 
“Bestelformulier TOP-serie seizoen 2021-2022”  
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HET MODERNE KOKEN               DE STAAFMIXER 
 
Tja, wat valt er nou te vertellen over een 
staafmixer? Hij is waarschijnlijk in elk 
huishouden te vinden, superhandig om 
even snel iets te pureren, vaak met extra 
hulpstukken zoals een garde en een hak-
molen met mes. Ze zijn te koop voor en-
kele tientjes tot ongeveer € 200. Het 
vermogen verschilt erg per staafmixer 
van 45 wat tot 1000 watt. Uiteraard 
hangt dit samen met de prijs: hoe goedkoper de staafmixer, hoe lager meestal 
het vermogen. 
 
De meeste staafmixers in de midden prijsklasse hebben een vermogen van rond 
700 watt, dit voldoet prima voor het dagelijks gebruik. Heb je een lager ver-
mogen dan zal het moeilijker zijn om harde kaas of ijsblokjes fijn te malen. Dus 
dat is iets waar je op moet letten bij de aanschaf. Uiteraard wordt de prijs ook 
bepaald door de hulpstukken. Braun heeft een staafmixer van €199.00 maar dat 
is bijna een complete keukenmachine met allerlei accessoires. 
Gangbare hulpstukken zijn de garde waarmee je slagroom kunt kloppen, sauzen 
kunt maken en alles kunt kloppen waarbij een lichte klopper voldoet, dus geen 
beslag. Ook worden de meeste staafmixers geleverd met hakmolen met kartel-
mes. Je zet de staafmixer op dit hulpstuk en je kan er snel een uitje in fijnhakken, 
een salsa maken of kruiden fijnhakken, eigenlijk is het een mini blender. 
Ik heb jarenlang een Philips staafmixer gehad waarbij de hulpstukken losgekop-
peld moesten worden door twee knopjes tegelijk in te drukken, maar door de ar-
trose in mijn handen kon ik dat niet meer. 
Ik heb nu weer een Philips maar deze heeft een grote koppelknop die makkelijk 
te bedienen is en ook de snelheid bepaal je door de knop meer of minder in te 
drukken. Maar het mooiste is dat deze staafmixer komt met een extra hulpstuk 
waarmee je spiralen kunt maken van o.a. courgette en wortel. De wortel is erg 
leuk in salades en van de courgette maak je zogenaamde courgetti (spaghetti). Ik 
maak ook regelmatig spiralen van een aardappel, deze “frituur” ik dan in de air-
fryer, het is een heerlijke vetarme snack, maar een toef hiervan op een kom 
soep, doet het ook altijd erg goed. 
Mijn staafmixer heeft 3 schijven om spiralen te snijden, hele fijne zoals spaghetti, 
iets bredere zoals tagliatelle en een voor nog wat bredere repen voor bijvoor-
beeld komkommer.  

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service
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Hulp nodig bij uw financiën? 
Wij bieden

- Beschermingsbewind
- Financieel beheer
- Administra�e
- Inzicht in uw financiën
- Ondersteuning voor mantelzorgers
- Persoonlijke aandacht
- Ervaring in omgang met demen�e
- Maatwerk

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e 
en wensen.

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.
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Voordelen van een staafmixer:  
- Erg handig om soep te pureren (geen aardappelpuree, dat wordt dan 

stijfsel!) en sauzen te mixen; 
- Neemt weinig ruimte in;  
- makkelijk te bedienen; 
- Uitbreiding van de mogelijkheden met de verschillende accessoires.  
Nadelen van een staafmixer:  
Afhankelijk van de prijs: hoe hoger het vermogen, hoe krachtiger de staafmixer 
kan pureren, denk aan harde kaas en ijsblokjes. Dus met een laag vermogen kan 
je minder. Een goedkope staafmixer is vaak van plastic, dit slijt sneller. 
 

Tja moet ik nou een recept geven voor soep die je dan met de staafmixer kan 
pureren…...Dat kunt u zelf wel verzinnen. 
Maar wat ook kan met de staafmixer is bloemkoolrijst maken. Dit wordt vaak 
toegepast in een koolhydraatarm dieet. (Spaghetti van courgette dus ook maar 
daar heb je dan dat speciale hulpstuk voor nodig) 
 
Nasi van bloemkoolrijst 4 personen (recept van A.Vogel) 

½ grote bloemkool (800 gram), 2 uien, 1 prei,  
200 gram sperziebonen, 200 gram wortelen, 200 gram taugé 
2 eetlepels olie, 2 eetlepels ketjap manis, 1 theelepel sambal, satésaus 
4 hardgekookte eieren 

Snijd de bloemkool in roosjes en maal met de staafmixer zo fijn mogelijk. Snipper 
de ui, snijd de gewassen prei in ringetjes en de wortelen in reepjes. 
Breng een pan met water aan de kook en kook de wortelen en sperziebonen 
ongeveer 12 minuten tot ze beetgaar zijn en spoel ze af met koud water. Verhit 
olie in een wok en fruit de ui en prei een minuut of 5, voeg vervolgens de ketjap 
en sambal toe en fruit dit een paar minuten mee. 
 

Pel de eieren en verwarm de satésaus. Schep de 
bloemkool door de gefruite ui en prei en bak dit op hoog 
vuur pl. 5 min. Breng het op smaak met kruiden, zout en 
eventueel wat extra sambal. Schep wat nasi, wortel, 
sperziebonen en gekookt ei op 4 borden en schep er wat 
satésaus over. Serveer er gefruite uitje, atjar en kroepoek 
bij.  

Veel plezier!  
Yvonne  
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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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten



WOORDZOEKER NOVEMBER 2021 
 

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

 
o ACCES 
o BEZIGHEID 
o BEKWAAM 
o BELASTEN 
o BELHAMEL 
o BIJSCHOLING 
o BLIJVEN 
o BREIEN 
o EFEBE 
o GEKKIGHEIDJES 
o GELDEN 
o GEVOEL 

o GOJIM 
o GOOR 
o HELLEN 
o IJSPRET 
o IJZIG 
o JATTEN 
o JEGENS 
o JENNEN 
o KACHEL 
o KEBAB 
o KIENEN 
o KLIER 

o KNEEP 
o LAVA 
o LEPELEN 
o LOER 
o LOKVOGEL 
o MELDEN 
o NACHTVORST 
o NEEP 
o PIEPEN 
o PIJNLIJK 
o POPJE 
o RAAD 

o SCHAKEN 
o SMULLEN 
o SOKKEN 
o TANTE 
o TREK 
o VERWACHTING 
o VETERS 
o WARBOEL 
o WARMTE 
o WERKJE 
o WETEN 
o WREVEL 

 
Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle rich-
tingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord. 
 
De oplossing uit het september/oktobernummer is: IN DE FILE ZITTEN. 
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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007



NOSTALGIE             DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Een afwijkend begin dit keer. Het is een deel van een reactie van een lezer op 
mijn stukje “Veranderingen” in De Kijker van september 2021. 
“Richte, dat was weer een heerlijk nostalgisch en herkenbaar verhaaltje. Het 
bracht mij terug naar mijn kinderjaren toen de eierboer zijn eieren probeerde te 
verkopen met behulp van een hondenkar. Ik vond het zo zielig, de hond onder de 
kar. Ineens was de hondenkar vervangen door een handkar en toen miste ik de 
hond. Ook was er de melkboer met zijn driewieler met de twee grote melkbussen, 
een voor gewone melk, de ander voor karnemelk. De huisvrouwen uit de buurt 
kwamen met melkkokers en de melkboer vulde deze uit een kraantje onder aan 
de grote bus. Daarvoor gebruikte hij een maatbeker met een handvat. 
Ook herinner ik mij de kwitantieloper, die wekelijks het geld voor huur en zieken-
fonds kwam ophalen. Als kind keek ik naar de gevulde geldbuidel op zijn buik en 
dacht: als ik nu eens zoveel geld had… 
De trams hadden geen portieren, je stapte op het platform voor of achter en kon 
dan naar binnen”. 
 
Deze reactie bracht ook mijn herinnering terug naar de jaren veertig en vijftig. 
De vrijwel autoloze (Amsterdamse) straten waren het domein van de voetbal-
lende jongens en de touwtje springende meisjes. Samen pinkelden we op de put-
deksel. De tennisballen voor het voetballen zochten we bij de tennisbaan. 
En dan waren er ook de “boeren”. De groenteboer, met paard en wagen met 
daarop kisten met aardappelen, groente en fruit en de melkboer met zijn VAMI-
kar die hun producten verkochten. Dan kwam ook eens per week de schillenboer 
langs met paard en wagen die de aardappelschillen, door de huisvrouwen in 
mandjes aan de stoeprand gezet, ophaalde. Vrijdags kwam de visboer met zijn 
driewieler waarop drie grote tonnen met daarin blokken ijs en dode vis. In de 
ene lag schelvis, in de andere lag schol en in de derde voor mij onduidelijke vis. 
De klanten stonden in rijen voor de kar. In de herfst kwam de kolenboer, die met 
zijn grote vrachtwagen kolen in zakken van een mud (70 kilo) 
kwam brengen. Op zijn rug en dan soms drie etages op. De petro-
leumboer mag in het rijtje niet ontbreken. Op zijn bakfiets lag een 
grote ton met kraantje. Op zijn geroep kwamen de huisvrouwen 
met hun lege vierkante blik met tuit naar de bakfiets die de olie-
boer dan voor een vaste prijs vulde. Dan kon het drie pits petrole-
umtoestel weer worden gevuld.  
En dan was er op onregelmatige dagen nog Sally de voddenboer. Deze kwam op 
zijn oude bakfiets de straat in, luidde een koperen koeienbel en riep dan door de 
lege straat: “Vodde, Vodde, wie heeft er nog vodde? Wie heeft er nog vodde?”. 
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Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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Hij nam ook overtallig klein meubilair mee. Als hij spullen genoeg had reed hij 
naar het Waterlooplein om zijn handel te verkopen. Sally was een aardige man, 
die elk kind dat hem iets bracht, een snoepje gaf. Toen ik eens een stapeltje te 
klein geworden kleren bij hem bracht, kreeg ik zelfs twee snoepjes, dat ben ik 
nooit vergeten. In 1941 zagen we Sally niet meer. We hadden nog geen benul 
waarom niet. Die waarheid werd pas later duidelijk. 
 
Ook bij ons kwam de kwitantieloper aan de deur om elke week een dubbeltje 
voor het “dooienfonds” op te halen. Mijn ouders hadden, bij mijn geboorte, een 
overlijdensverzekering voor driehonderd gulden afgesloten bij de Algemeene 
Friesche Levensverzekeringsmaatschappij, gevestigd te Leeuwarden. Als ik dood 
zou gaan dan moest ik toch “netjes onder de grond”. De vergeelde oude polis zit 
nu nog in mijn map VERZEKERINGEN. Mijn erfgenamen kunnen er misschien de 
koffie en cake van betalen. Dan was er in mijn jeugd het fenomeen van de 
bellenpoetser. Een man met een busje Brasso en een paar oude lappen, poetste 
voor twee cent de koperen bel en de koperen brievenbusklep. 
Mijn mailschrijver proefde in mijn verhalen enige weemoed naar vroeger. Neen 
dat heb ik niet, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik soms wel met de ogen van 
een man op leeftijd naar de huidige samenleving kijk. Ik kijk naar de positieve 
technische (digitale) ontwikkelingen die mij in staat stellen, om als slechtziende, 
verhalen op mijn computer te schrijven. In plaats van de huidige polarisatie was 
er vroeger veel meer gemeenschapszin. Buren kijken nu niet of nauwelijks naar 
elkaar om. Van een bericht dat iemand weken, soms maanden, dood in huis ligt 
kijken we niet meer op. Om misverstand te voorkomen: ikzelf heb fantastische 
buren en nog veel fijne vrienden/vriendinnen en een heel lieve vrouwdin. 
 

Tot slot noem ik nog een aantal 
niet meer verkrijgbare 
producten. Kent u ze nog? 
Een leest, Castella kopjes, dolly 
peg (= wasknijper zonder veer, 
zie foto hiernaast), 
perronkaartje, stoomtrein, 
priktol, stelten, paddenstoeltol 
met zweep, hoepel, 
kroontjespen, schoolbank met 
inktpot, leesplankje met aap, noot, mies enz., stoof met vuurpotje, leitje met 
griffel, sponzendoos. Plé in schuurtje.  
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***  In De Fransche School: Tjerk Ridder: Bonne Route Theatermaker, muzikant, 
schrijver, reiziger. Een openhartig portret over de 1200 km voetreis samen met 
zijn ezeltje Lodewijk over het Martinuspad van Parijs naar Groningen. 
 
RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Info. Ton Scholtens, tel. 0345 753030 / 06 49715550 
 

Sinds september 2021 zijn de prijzen van de keuringen: 
- Voor het B-rijbewijs € 30, maar voor leden van de ouderen-

bonden € 25. 
- Voor C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
Data: in 2021 op 05 en 19 nov. en op 03 en 17 december. In 2022 op 11 en 21 
jan., op 11 en 25 febr., 11 en 25 maart en op 08 en 22 april. 
Nadere informatie pag. 23 van DE KIJKER nr.4 van mei 2021 en op onze website. 
 
VERHUISBERICHT BREI/HAAKCAFÉ 
 

Het Brei/haak café Beatrix van voorheen de maandagoch-
tend, is met ingang van donderdag 30 september j.l. verhuisd 
van zorgcentrum Beatrix naar De Kakelhof. Dit is het bijge-
bouw op het terrein van kringloopcentrum Bartje, behorende 
bij Stichting Samen Verder. 
Als je het leuk vindt om in een leuk gezelschap te komen breien en/of haken dan 
ben je van harte welkom elke donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 
Het is een vrije inloop dus er zijn geen verplichtingen en aanmelden is niet nodig.  
Wil je nog wat meer informatie bel dan naar Ria tel. 513292 / 06 22728848  

AGENDA          SSCC  
 
DATUM 

 
ACTIVITEITEN NOVEMBER 2021  

 
TIJDSTIP 

Za  06 nov Wandelen vanaf de Raaf nr.2  (0345 513840) 10:00 
Ma 08 nov.  TOP voorstelling Tjerk Ridder         (zie onder) *** 
Vr 12 nov.  Rijbewijskeuring 75+                         10:00-12:00 
Za.  20 nov. Wandelen vanaf de Raaf nr.2  (0345 513840) 10:00 
Vr. 26 nov. Rijbewijskeuring 75+                        (zie onder) 10:00-12:00 
Za.  27 nov. Muzikale reis door Nederland Zie folder 
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COLOFON 

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 
Secretariaat: post Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
                      : e-mail sscc.secretariaat@gmail.com 
K.v.K. 64893747 
Bank:  NL58 RABO 0308 617800 
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

    henniesmidt@gmail.com 
0345 515013 

Secretaris/ 
       penningmeester 

Theo Hendriksen 
    sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

2e secretaris Jaap Schaaf 
    schaafjfa@outlook.com 

0345 785481 

Algemeen lid Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
    dirksonidus@ziggo.nl 

0345 518935 

Algemeen lid Rob Doornebal 
    rob.doornebal@live.nl 

0345 515747 

Algemeen lid Jan Pieters 
    jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie de Kijker Riet van Hazendonk 

    redactie.dekijker@gmail.com 
0345 515001 

Distributie De Kijker + 
Rijbewijskeuring 

Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 

Belastingen 
      invulservice 

Rini van den Reek 
    rinireek@ziggo.nl 

06 53610201 

Dagreizen + 
          80+ reizen 

Virginie Vermeulen  
   virginievermeulen@hotmail.com 

06 39142217 

 

De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u 
ons wilt steunen met een (kleine) bijdrage zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw 

gift overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC 
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER



Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

December 2021 / Januari 2022



reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop
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Alle uitgaven van ‘De Kijker’ zijn terug te zien op onze 
website: www.seniorencollectiefculemborg.nl.   
Doorklikken naar: De Kijker.  
 
Attentie: Om over de juiste gegevens van de lezers van 
De Kijker te beschikken, verzoeken wij u wijzigingen in 
verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, 
te melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg:  
sscc.secretariaat@gmail.com 
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Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg



 
KOPIJ VOOR HET FEBRUARI NUMMER INLEVEREN VÓÓR 5 JANUARI 2022 

 
INHOUD 

UIT HET LEVEN GEGREPEN .................................................................................................. 05 
VAN DE RIJKSOVERHEID: PERSOONSGEBONDEN BUDGET ................................................. 07 
TERUGBLIK SENIORENBEURS 2021 ..................................................................................... 09 
KERSTKLEEDJE AAN IN MUSEUM OP 11 DECEMBER ........................................................... 11 
MODERN KOKEN: DE   THERMOMIX ................................................................................... 13 
HANDWERKEN .................................................................................................................... 15  
DE DERDE HELFT ................................................................................................................. 17  
MIJN DORP DOOR RICHTE LOMMERT ................................................................................. 19 
WOORDZOEKER .................................................................................................................. 23   
KUNSTWERK VAN ARJAN MIDDELKOOP ............................................................................. 25 
INLOOPSPREEKUUR O.V. ..................................................................................................... 27 
BREICLUB ............................................................................................................................ 27 
KERSTWENS ........................................................................................................................ 29 
ACTIVITEITEN DECEMBER 2021/ JANUARI 2022 ................................................................. 30 
COLOFON ............................................................................................................................ 31 

 
Alle uitgaven van ‘De Kijker’ zijn terug te zien op onze 
website: www.seniorencollectiefculemborg.nl.   
Doorklikken naar: De Kijker.  
 
Attentie: Om over de juiste gegevens van de lezers van 
De Kijker te beschikken, verzoeken wij u wijzigingen in 
verband met verhuizing, overlijden of andere redenen, 
te melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg:  
sscc.secretariaat@gmail.com 

SSSTTTIIICCCHHHTTTIIINNNGGG   SSSEEENNNIIIOOORRREEENNN   CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIEEEFFF   CCCUUULLLEEEMMMBBBOOORRRGGG      

UUUIIITTTGGGAAAVVVEEE   DDDEEECCCEEEMMMBBBEEERRR   222000222111   ///   JJJAAANNNUUUAAARRRIII    222000222222                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

 

3DE KIJKER DECEMBER 2021/JANUARI 2022



Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

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.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
“Wat zal ik vandaag toch weer eten?” Je zou zeggen wat moet ze daar nou mee. 
Nou, ik merk steeds meer dat wij als ouderen ons deze vraag bijna dagelijks 
stellen. We moeten koken, maar hebben er eigenlijk geen zin in. We kunnen niet 
alles meer verdragen, of hebben minder trek. Er is veel keus, maar we lusten niet 
alles. Vroeger was het makkelijk. Er was een week schema. Zondag rundvlees 
met boontjes of spruiten (die vond ik overigens als kind verschrikkelijk, maar 
welk kind eigenlijk niet). Maandag de kliekjes van zondag. Dinsdag bietjes met 
een speklapje, woensdag gehakt dag, donderdag weet ik niet meer en vrijdag 
rijst, want dan was de keuken pas schoongemaakt en zaterdag soep. Ja en nu 
moeten we elke dag iets anders kiezen uit een groot scala aan mogelijkheden.  
Afgelopen zondag was ik in Amsterdam en ging ik ergens even wat eten. Ook 
hier op het menu weer een scala aan mogelijkheden. Ik vroeg aan de serveerster 
wat het lekkerste was. “Biefstuk, want dat is onze specialiteit” gaf ze als ant-
woord. Nou dat dan maar genomen. Ik kreeg biefstuk geserveerd op een diep 
bord met daaromheen biefstukjus en erbij twee witte boterhammen. Ik heb 
genoten. Ik realiseerde me hoe lekker dit toch was. Tegelijkertijd kwam een 
herinnering bij me boven. Toen ik 8 jaar was, ging ik met mijn moeder even bij 
vrienden aan. Ze waren toevallig net biefstuk aan het bakken voor op brood. 
“Willen jullie ook een boterham”, was de vraag. Het was voor het eerst dat ik 
biefstuk at, want we leefden toen van de sociale dienst en biefstuk was veel te 
duur. Ik weet nu nog dat ik tijdens het eten dacht: wat lief van ze dat zoiets 
lekkers delen. Maar dat lekker eten niet duur hoeft te zijn, realiseerde ik me de 
volgende dag. Ik had bruine bonen met sla en een speklapje. Ook toen weer 
gingen mijn gedachten terug naar vroeger. Met Kerstmis gingen we altijd 2e 
Kerstdag bij mijn tante eten. Tante was geen keukenprinses en vroeg me altijd 
wat ik wilde eten. Ik vroeg dan steevast bruine bonen met sla en spek, want daar 
kon ze niets aan verprutsen. De spek werd overigens voor de zekerheid door 
mijn oom gebakken. Ik kan wel vertellen dat ik er altijd van heb gesmuld. Mijn 
tante was iemand van de gezegdes. Als ze iets lekkers at of dronk, zei ze altijd: 
“Het is net of er een engeltje over mijn tong plast”. De Kerst staat weer voor de 
deur. Wat je eet, Exquise, stoofperen of stamppot, ik hoop dat je ervan geniet. 
 

Ik wens iedereen met de Kerstdagen en de jaarwisseling, in welk  
opzicht dan ook, engeltjes toe. Naast vrede en gezondheid, 
tevredenheid vinden in de kleine dingen en engeltjes die 
voorbijkomen. 

                                          HS 

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

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

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Stichting Samen Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 

PERSOONSGEBONDEN BUDGET INZETBAAR VOOR ZORG IN INSTELLING 
uit nieuwsbericht 02-07-2021 van Rijksoverheid  
 

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Blz (Besluit langdu-
rige zorg) waardoor inwoners met een pgb (persoonsgebonden budget) in klein-
schalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat le-
veren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwo-
ners van een wooninitiatief blijven dan de basis voor de zorgvraag in plaats van 
collectieve afspraken via een zorgkantoor. De zorgvraag van mensen wordt daar-
mee vooropgesteld in plaats van de financieringsvorm. Daarnaast wordt gewij-
zigd onder welke voorwaarden iemand vergoeding van zorg met verblijf in een 
instelling mee kan nemen naar de Europese Unie (EU), de Europese Economische 
Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook worden de terugwerkende kracht van indica-
tiestellingen door Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en de betaling van bijko-
mende zorgkosten verduidelijkt. 
Pgb voor kleinschalige wooninitiatieven 
Op dit moment verliezen inwoners van kleinschalige wooninitiatieven hun pgb 
als zij dit volledig besteden bij een initiatief dat gecontracteerd wordt door een 
zorgkantoor. Het wooninitiatief levert dan namelijk geen zorg meer vanuit het 
pgb maar op basis van afspraken via een zorgkantoor. Met de wijziging van het 
Blz wordt een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep pgb-houders die 
wonen in een wooninitiatief op het moment dat het wooninitiatief zorgafspra-
ken maakt met een zorgkantoor. Door deze uitzondering te maken voor deze 
specifieke groep kunnen zij hun pgb behouden en wordt het voor kleinschalige 
wooninitiatieven makkelijker om over te stappen naar zorg die ingekocht wordt 
via een zorgkantoor. Een verzekerde kan met deze wijziging zorg met verblijf in 
een instelling vergoed krijgen met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld als de 
verzekerde met spoed opgenomen moet worden in een instelling. Een besluit 
met terugwerkende kracht kan verleend worden onder bijzondere omstandighe-
den en enkel bij zorg met verblijf in een instelling. Voorbeelden van bijzondere 
omstandigheden zijn een onvoorziene verandering in de gezondheidssituatie of 
het plotseling wegvallen van mantelzorg.  
Bijkomende zorgkosten 
Naast de terugwerkende kracht van indicatiebesluiten wordt ook de betaling van 
bijkomende zorgkosten uit het pgb verduidelijkt. Bijkomende kosten zijn bijvoor-
beeld kosten als cursussen of entreegelden voor zorgverleners. Hiervoor hante-
ren zorgkantoren een vergoedingenlijst. Met de wijziging van het Blz wordt het 
mogelijk om de bijkomende kosten verder uit te werken per ministeriële rege-
ling, waardoor aangesloten wordt bij de praktijk.  
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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TERUGBLIK SENIORENBEURS IN DE GROTE BARBARAKERK 

De SENIORENBEURS van zaterdag 9 oktober in de grote Barbarakerk bleek een 
groot succes te zijn. De mooie kerkruimte leende zich uitstekend voor deze 
activiteit. Op de binnenruimte was er een gezellig “café” gesitueerd. 
Daaromheen stonden langs alle zijkanten veel kramen van diverse instellingen 
die informatie gaven over hun activiteiten.   

De bezoekers, werden na een vaccinatiecontrole, via bonnen getrakteerd op 
twee keer thee/koffie en twee heerlijke broodjes (en kleine hapjes zonder bon). 
Het was allemaal uitstekend verzorgd. De 
samenwerking tussen de verschillende organisaties 
verdiende een grote pluim. Niet alleen op de dag zelf, 
maar zeer zeker ook voor de voorbereiding.  

Als sluitstuk werd er een gezellige bruidsshow 
gegeven. Jongeren showden bruidskleding uit de jaren 
50/60/70. Niet alleen Nederlandse kleding maar ook 
buitenlandse o.a. Indonesische en Marokkaanse. 
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl



 
 
SAVE THE DATE  
 
Heb je het al gehoord? Deze kerst komt KerstKleedjeAan (de eerlijkste pop-up 
boutique met Kerst) naar Culemborg, en wij zijn ook van de partij!  
We zijn superblij dat dit initiatief vanuit Utrecht is overgewaaid en kunnen niet 
wachten op 11 december. Zien we jou dan ook tussen al het moois in de 
bibliotheek Culemborg op zaterdag 11 december tussen 11:00 en 17:00uur? 
 

Wil jij spullen doneren of op een andere manier meehelpen? Neem dan contact 
op met ons en wie weet laat jij heel wat mensen stralen deze kerst!  
We zijn volop bezig met voorbereidingen voor een editie KerstKleedjeAan in 
Culemborg.  
 
Wil je meer weten? Check de website: www.kerstkleedjeaan.nl of neem een 
kijkje op de facebookpagina van kerstkleedjeaan: 
http://www.facebook.com/kerstkleedjeaan. 
 
 
Mailen mag ook via: kerstkleedjeaanCulemborg@gmail.com 
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ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg 
(0345) 515 227, www.elkwelzijn.nl 

 e gaan, maar het is te duur voor mij.” 

 

 
 

 
Rukize Kesmer 

06 - 83 49 01 74 
rkesmer@elkwelzijn.nl 

 

 
Karin Burgers 

06 - 20 71 80 53 
kburgers@elkwelzijn.nl 

 

 
Loes van Delft 

06 - 83 52 48 78 
lvandelft@elkwelzijn.nl 

 

 
Caroline van der Meulen 

06-83 52 51 12 
cvandermeulen@elkwelzijn.nl 

 

Houdt u ook zo van samen eten, 
koffie drinken, koken, 

wandelen, biljarten etc.? 
 

 

Fit en vitaal ouder worden, zo lang 
mogelijk thuis wonen, dat gun je 
iedereen. Meedoen, actief zijn en blijven 
helpt daarbij. Levenservaring en wijsheid 
van ouderen maakt Culemborg sterker.  
 

Heeft u ondersteuning nodig bij 
huishoudelijke klussen? 

 

Heeft u vragen over uw 
financiën, inkomen of 
financiële regelingen? 

 

 
Zorgt u voor iemand in uw 

omgeving en zou u die zorg willen 
delen? 

 

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg? 

 
De wijkcoaches voor ouderen en de 

mantelzorgconsulent van ElkWelzijn kunnen u 
ondersteunen  met informatie en advies. 



HET MODERNE KOKEN                DE THERMOMIX 
 
Dit is het laatste kookapparaat dat 
ik in deze rubriek bespreek en te-
vens de meest geavanceerde. 
De Thermomix (TM) is nog niet zo 
bekend in Nederland. Hoewel het 
een Duits apparaat is wordt hij het 
meest verkocht in Australië, maar 
ook in België en Spanje wordt hij 
veel verkocht. 
De reden ligt o.a. in het feit dat de 
Thermomix niet in de winkel te 
koop is maar alleen via een demon-
stratie te bestellen is. Ik zag hem 
voor het eerst bij mijn schoonzus. 
Haar nicht uit Australië had hem 
meegenomen toen zij een tijd in 
Nederland kwam wonen; vervol-
gens hebben wij een demonstratie 
bijgewoond en de TM zelf aangeschaft. 
Het is het meest veelzijdige apparaat voor de keuken dat voorhanden is, hij heeft 
twaalf functies, hij kan o.a.: wegen, mixen, mengen, deeg kneden, malen, sto-
men, koken en braden. Hij heeft een ingebouwde weegschaal, een scherp mes 
om te blenden, maar in de roerstand roert hij langzaam bv je risotto. Hij heeft 
een aparte opzetschaal waarin je gelijkertijd op 2 niveaus kunt stomen, een in-
zetbaar maandje waarin je bv aardappelen stoomt terwijl je in de beker soep 
klaarmaakt. 
Je kunt er zelfs sorbetijs in maken met een heerlijke Sabayon als toetje! De TM 
heeft een ingebouwd digitaal kookboek waarmee je stap voor stap de recepten 
kunt bereiden, ook kan je hem aansluiten op het internet en op die manier re-
cepten uit de hele wereld downloaden en opslaan. 
Je kunt in de TM niet alleen soep maken maar ook een complete maaltijd omdat 
je verschillende functies tegelijk kunt gebruiken, zo kun je onder in de kom water 
doen en in het mandje rijst of aardappelen, boven op de kom plaats je de stoom 
schaal, in het onderste gedeelte van de stoom schaal leg je je groenten en in het 
bovenste gedeelte leg je b.v. je visfilet. Je stoomt dan in een keer je rijst of aard-
appelen, je groenten en je vis. Mijn schoonzus maakt regelmatig nasi met groen-
ten en omelet in één keer klaar in de TM. 
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Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.



vervolg pag.13 
Eigenlijk is het lastig uit te leggen wat je er allemaal mee kunt zonder demonstra-
tie. Dat is dus ook de reden waarom hij alleen na een demonstratie besteld kan 
worden. Wie wel eens naar “Masterchef” kijkt heeft hem vast al eens in werking 
gezien, hij wordt daar veel gebruikt. De Thermomix is wel erg duur, toen ik hem 
aanschafte kostte hij rond de € 1000. Nu, zo’n 8 jaar later kost hij ongeveer € 
1300 maar dan heb je ook het allernieuwste model.  
Ik geef dus geen recept deze keer omdat hij bij wijze van spreken alles kan (al-
leen erin wokken lukt niet) en ik denk niet dat de TM bij jullie thuis staat.  
Wie interesse heeft en meer van de TM wil zien kan kijken op de website 
www.thermomixbenelux.com. Heb je echt belangstelling dan ken ik nog wel ie-
mand die een demonstratie wil geven. 
 
Dit was het dan. Ik hoop dat jullie 
er wat aan hebben gehad en je keu-
kenapparaten met veel plezier ge-
bruiken. 
Momenteel ben ik zelf erg aan het 
wokken (een wok kost €15,00) 
vooral veel Chinese recepten. Als 
daar belangstelling voor is wil ik die 
met alle plezier in de komende Kij-
ker delen. 
 

Veel kookplezier!           Yvonne 
 
 
 
HANDWERKEN 
 
Al meer dan zesenveertigduizend mensen volgen de activiteiten op het 
YouTubekanaal van Handwerkles Mirte Schrammeijer leerde handwerken 
van haar moeder die urenlang met een haak-of breiwerkje op de bank kon 
doorbrengen. Nu is het Mirte zelf die Nederlanders aan het naaien, punni-
ken, breien, borduren en haken wil krijgen. Op Handwerkles zijn basiswerk-
jes te vinden zoals het haken van een lapje. Verder wordt uitgelegd hoe een 
haakpatroon moet worden gelezen.  
Voor de gevorderde handwerker zijn er filmpjes met gebreide kerstballen, 
kleurrijke vriendschapsbandjes of babyslofjes. 
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Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00



NIEUWE ONTMOETINGSPLAATS IN CULEMBORG:             DE DERDE HELFT          
 
Op de woensdagmiddag kunnen 
ouderen uit Culemborg bij sport-
vereniging CMHC in Culemborg 
gratis kennismaken met activitei-
ten. De Derde Helft is een initiatief 
van het Nationaal Ouderenfonds 
en de Vriendenloterij voor oude-
ren die actief in het leven staan en 
heeft als doel om van de sportkan-
tine een ontmoetingsplaats te ma-
ken.  
Niet alleen voor sport en spel, 
maar ook voor een kop koffie en 
een goed gesprek. De ouderen-
commissie van CMHC organiseert 
iedere woensdag tal van sportieve 
en niet-sportieve activiteiten voor 
alle 55-plussers uit Culemborg en omstreken.  
Iedereen is van harte welkom om elkaar vrijblijvend te ontmoeten en mee te 
doen met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers, zoals bord- en 
kaartspelen, OldStars walking hockey, wandelen, badminton, pilates, mindful-
ness en ook diverse workshops. De ouderen kunnen zelf bepalen wat ze leuk vin-
den. Samen bewegen, sjoelen, kaarten, rummikuppen enzovoort. Gewoon een 
bakkie koffie en kijken naar de hockeyende jeugd op de velden kan ook. Gezellig-
heid en plezier staan voorop. 
Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.  
 

De Derde Helft in Culemborg is een samenwerking tussen het Ouderenfonds, Se-
niorencollectief, Elk Welzijn en Evelanx Fysiotherapie.  
Programma kick-off: om 14.00 uur is er inloop met koffie en thee. Om 14.15 uur 
is de opening. Om 16.00 uur is de afsluiting. 
 

I.v.m. de coronamaatregelen wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld:   
o via de e-mail naar: dederdehelft@cmhc.nl 
o Bij de bar in het clubhuis van de CMHC 
Zijn er vragen bel dan naar gerust Elisabeth le Belle: 06 553332260 
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MIJN DORP              DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Het is het jaar 1935. In dat jaar gingen mijn ouders van de stad Groningen ver-
huizen naar Winsum, een klein dorp 16 km ten noorden van Groningen. De 
ANWB zou dit dorp in 2020 uitroepen tot het mooiste dorp van Nederland, maar 
dat was in 1935 beslist nog niet het geval. Ik kwam in een huis zonder wateraan-
sluiting en ook geen gas. Water kwam uit een pomp in de grote woonkeuken en 
uit een put in de tuin. Op de put lag een plank en ernaast een emmer met een 
touw. Als je water wilde dan schoof je de plank opzij en gooide de emmer met 
touw in de diepte, schudde een paar keer en trok de emmer met water op. 
Koken deed moeder op een grote kachel met vier kookplekken bestaande uit 
een deksel met ringen. Hoe groter de pannen, hoe meer ringen er af moesten. 
De kachel werd gestookt met turf, dat wekelijks werd aangevoerd door de turf-
schipper uit de veenkoloniën. 
Een modern toilet was er natuurlijk ook niet. In de schuur was een kast met een 
houten bank en daarin zat een rond gat met een deksel. Er onder stond een ton 
en op de bank lag “Het Nieuwsblad van het Noorden” in stukjes van 6x12 cm. 
aan een touwtje geregen. In de deur zat een uitgezaagd hartje, dat aangaf dat 
hier de plaats was voor de grote boodschap. Voor de kleine boodschap was er 
een muurtje, met een afmeting van 100 x 125 cm.  
Het huiselijk leven speelde zich af in de grote woonkeuken. Daar was niet alleen 
de waterpomp met gootsteen, de kachel, de tafel met stoel met een lamp erbo-
ven, maar ook een bedstee met deuren, waarin ik sliep. Voor het slapen zag ik 
door de kier in de beide deuren moeder klompsokken breien voor mijn klompen. 
Hier was ze continu mee bezig.  
Zaterdagavond werd ik gewassen in de tobbe. Dit was een zinken teil waarin 
mijn moeder eerst een ketel heet water goot en later koud water toevoegde 
voor de juiste temperatuur. Na de wasbeurt moest ik gaan staan en dan goot 
mijn moeder een pannetje ijskoud water over mijn rug. Tjonge, tjonge dat was 
hijgen. Het was goed voor mijn longen had de dokter gezegd. 
Na het ontwaken klom ik ’s morgens uit de bedstee, liep naar de gootsteen, 
zwengelde aan de waterpomp en waste mijzelf met een stuk sunlight zeep. Mijn 
ontbijt bestond uit een bord HO pap en een kop thee. Vanaf mijn plaats keek ik 
op de spoorlijn van Roodeschool naar Groningen. Wanneer ik de rookwolken van 
de stoomtrein zag, was het tijd om naar school te gaan. Pet op, wambuis en 
klompen aan en dan naar het dorpsschooltje.  
In mijn lokaal zaten bij meester Mellema twee klassen. Ik zat in de tweede klas 
en terwijl de tweede klas staartdelingen moest maken, leerde meester Mellema 
op onnavolgbare wijze de beginselen van het rekenen aan de eerste klas. 
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vervolg pag.19 
Hij deed dit met behulp van een mand appels. Hij gaf Klaas een appel en vroeg 
de klas: ”Hoeveel appels heeft Klaas?“ “Eén, meester”, riep de klas. Daarna gaf hij 
één appel aan Maaike en stelde dezelfde vraag en kreeg hetzelfde antwoord. Nu 
kwam het: “Maaike geef je appel aan Klaas”. Vraag aan de klas: “Hoeveel appels 
heeft Maaike nu?” “Nul”. “En Klaas?”. “Twee”. En nu moest de klas tien keer 
zeggen: “één en één is twee en één min één is nul”. Klaas had nu twee appels in 
zijn hand en de meester gaf Geert een appel en zei: “geef de appel aan Klaas; 
hoeveel appels heeft Klaas nu?” De klas dacht even na en zei: “drie meester”. De 
meester zei: “dat weten we nu dus: twee plus een is drie”. De klas moest dit tien 
keer zeggen en zo ging het verder met de mand met appels. 
Gezamenlijk hadden de klassen 1 en 2 zangles en we leerden alle liedjes uit de 
bundel “Kun je zingen zing dan mee”. Van de meeste liedjes heb ik de eerste 
twee regels onthouden zoals: Piet Hein, In naam van oranje doe open de poort, 
Bergen op Zoom houdt u vroom, stut de Spaanse schare, Wie Neerlands bloed 
door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij. En dan natuurlijk ook van de 
herder op de heide en het bootje op het spiegelend meer. 
Na schooltijd trok ik met mijn vriendjes de weilanden in. Gewapend met een 
stok, waaraan mijn vader een oud washandje had gespijkerd, struinden wij de 
slootkanten af om kikkervisjes te vangen. Die deden we dan in een oud koekblik 
om vervolgens de volgende dag te ontdekken dat ze allemaal dood waren zodat 
we weer opnieuw konden beginnen. Ook visten we planken uit het grote kanaal 
om er hutten van te bouwen. Wanneer ik dan weer eens onder de modder thuis-
kwam, sprak mijn moeder hoofdschuddend de historische woorden in plat 
Gronings (ik ben ze nooit vergeten) ”Mien lutje potje, hest weer in de braggel 
zeten?” Ik sprak in die tijd zo plat dat mijn neefjes en nichtjes, die uit Groningen 
op bezoek kwamen, moeite hadden om mij te verstaan. 
Na een jaar verhuisden we naar Hilversum. We kwamen in een twee onder één 
kapwoning met een echte WC en een echte keuken. De bedstee werd vervangen 
door een echte slaapkamer met een wastafel met stromend water. In plaats van 
naar het dorpsschooltje ging ik nu naar een enorm wit gebouw met een rieten 
dak. Op een groot speelplein voor de school, niemand droeg klompen, was het 
enorm druk. 
De eerste weken had ik het erg moeilijk. Mijn Gronings dialect en mijn vreemde 
voornaam, (Richte, wie heet er nu Richte?) zorgden voor problemen, maar 
gelukkig kreeg ik snel mijn eerste schoolvriendinnetje (Greetje van Gangelen, ik 
weet de naam nog!), waarmee werd voorkomen dat ik een plaspaal ben 
geworden maar volledig werd geaccepteerd.  

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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Hij deed dit met behulp van een mand appels. Hij gaf Klaas een appel en vroeg 
de klas: ”Hoeveel appels heeft Klaas?“ “Eén, meester”, riep de klas. Daarna gaf hij 
één appel aan Maaike en stelde dezelfde vraag en kreeg hetzelfde antwoord. Nu 
kwam het: “Maaike geef je appel aan Klaas”. Vraag aan de klas: “Hoeveel appels 
heeft Maaike nu?” “Nul”. “En Klaas?”. “Twee”. En nu moest de klas tien keer 
zeggen: “één en één is twee en één min één is nul”. Klaas had nu twee appels in 
zijn hand en de meester gaf Geert een appel en zei: “geef de appel aan Klaas; 
hoeveel appels heeft Klaas nu?” De klas dacht even na en zei: “drie meester”. De 
meester zei: “dat weten we nu dus: twee plus een is drie”. De klas moest dit tien 
keer zeggen en zo ging het verder met de mand met appels. 
Gezamenlijk hadden de klassen 1 en 2 zangles en we leerden alle liedjes uit de 
bundel “Kun je zingen zing dan mee”. Van de meeste liedjes heb ik de eerste 
twee regels onthouden zoals: Piet Hein, In naam van oranje doe open de poort, 
Bergen op Zoom houdt u vroom, stut de Spaanse schare, Wie Neerlands bloed 
door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij. En dan natuurlijk ook van de 
herder op de heide en het bootje op het spiegelend meer. 
Na schooltijd trok ik met mijn vriendjes de weilanden in. Gewapend met een 
stok, waaraan mijn vader een oud washandje had gespijkerd, struinden wij de 
slootkanten af om kikkervisjes te vangen. Die deden we dan in een oud koekblik 
om vervolgens de volgende dag te ontdekken dat ze allemaal dood waren zodat 
we weer opnieuw konden beginnen. Ook visten we planken uit het grote kanaal 
om er hutten van te bouwen. Wanneer ik dan weer eens onder de modder thuis-
kwam, sprak mijn moeder hoofdschuddend de historische woorden in plat 
Gronings (ik ben ze nooit vergeten) ”Mien lutje potje, hest weer in de braggel 
zeten?” Ik sprak in die tijd zo plat dat mijn neefjes en nichtjes, die uit Groningen 
op bezoek kwamen, moeite hadden om mij te verstaan. 
Na een jaar verhuisden we naar Hilversum. We kwamen in een twee onder één 
kapwoning met een echte WC en een echte keuken. De bedstee werd vervangen 
door een echte slaapkamer met een wastafel met stromend water. In plaats van 
naar het dorpsschooltje ging ik nu naar een enorm wit gebouw met een rieten 
dak. Op een groot speelplein voor de school, niemand droeg klompen, was het 
enorm druk. 
De eerste weken had ik het erg moeilijk. Mijn Gronings dialect en mijn vreemde 
voornaam, (Richte, wie heet er nu Richte?) zorgden voor problemen, maar 
gelukkig kreeg ik snel mijn eerste schoolvriendinnetje (Greetje van Gangelen, ik 
weet de naam nog!), waarmee werd voorkomen dat ik een plaspaal ben 
geworden maar volledig werd geaccepteerd.  
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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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service
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Hulp nodig bij uw financiën? 
Wij bieden

- Beschermingsbewind
- Financieel beheer
- Administra�e
- Inzicht in uw financiën
- Ondersteuning voor mantelzorgers
- Persoonlijke aandacht
- Ervaring in omgang met demen�e
- Maatwerk

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e 
en wensen.

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.



 

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

 
o AARDBEI 
o AFNEMEN 
o BIJVOET 
o BLANK 
o BLOEMBOLLEN 
o BOMEN 
o BOSBES 
o FEEST 
o FORSYTHIA 
o HAZELAAR 
o IRIS 
o KAPMES 

o KERSTROOS 
o KIJKER 
o KLEI 
o KRIJT 
o KROKUS 
o MAAN 
o MACHT 
o MARS 
o MATEN 
o MEST 
o MOED 
o MOST 

o POTEN 
o PRIMULA 
o PRUNUS 
o REGEL 
o REGEN 
o RIBES 
o ROTEN 
o ROVER 
o SIERKERS 
o SKIMMIA 
o SNEEUWKLOKJE 
o STAM 

o TOORTS 
o VIOLEN 
o VLAS  
o VORST 
o WASSEN 
o WINTERJASMIJN 
o WORM 
o ZODE 
o ZONLICHT 

 
Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle rich-
tingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. 
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet, een woord. 
Oplossing uit het novembernummer is: VOORSPELLING 
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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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten



OUDE SPOORBRUG EN REGENBOOGKLEUREN 
 

Onderstaand kunstwerk is van de hand van de Culemborgse beeldend kunste-
naar Arjan Middelkoop, die ook een beeltenis van de oude spoorbrug heeft toe-
gevoegd.   
‘Dit monument staat voor duurzaamheid, innovatie en verbinding’, laat de ge-
meente weten. ‘De verbinding staat in de tekst maar ook in de gekozen kleuren. 
Culemborg is een regenbooggemeente. De betekenis hiervan sluit naadloos aan 
bij artikel 1.’ De kleuren van de regenboog zijn toegepast in de woorden. 
 

 
 

De afbeelding hangt sinds kort in de raadzaal van het stadhuis 
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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007



REIZEN MET HET OPENBAAR VERVOER…… HOE GAAT DAT OOK ALWEER?  
 
Inloopspreekuur voor reizen met het OV op de maandagen  
13 december 2021 en 10 januari 2022 van 14.00 tot 15.30 uur 
in Dorpshuis Zoetzand, Zoetzandselaan 1, Beusichem 
 
Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senio-
ren uitleg over het reizen met trein en bus. Want reizen met het 
openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig 
te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mo-
gelijkheid om vragen over het gebruik van het openbaar vervoer te stellen. 
Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, 
tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij di-
verse vervoerders. Ook is informatie over het deelnemen aan een proefreis. Be-
langstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. 
 
Meer informatie 
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat seni-
oren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk 
dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in di-
verse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeen-
komsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en 
een overzicht van alle activiteiten.  Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, 
of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
 
 
VERHUISBERICHT BREI/HAAKCAFE             VAN BEATRIX NAAR KAKELHOF 
 

Het brei/haakcafé Beatrix (voorheen in zorgcentrum Beatrix op de maandagoch-
tend) is met ingang van donderdagmiddag 30 september j.l. gestart in een 
nieuwe locatie “De Kakelhof”. Dit is het bijgebouw op het terrein van kringloop-
centrum Bartje behorende bij Stichting Samen Verder. 
Als je het prettig vindt om in een leuk gezelschap te komen breien en/of haken 
dan ben je van harte welkom elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 u. Het is 
een vrije inloop dus er zijn geen verplichtingen en aanmelden is niet nodig. Wil je 
toch nog wat meer informatie bel dan naar Gerrie tel. 06 44253626 of 520164 
 

N.B.: om redenen is er op donderdag 9 en 16 december is geen brei/haakmiddag. 
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Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd



 

ELKAAR HOOP GEVEN 
 
 

Elkaar HOOP geven is elkaar leven geven 
zonder HOOP kun je niet leven. 

 
HOOP is de grond onder je voeten, 

HOOP is zekerheid dat alles anders kan, 
HOOP is geloven, dat het goede mogelijk is. 

 
Maar de media, de pers, radio, tv teisteren je met 

hopeloze berichten, 
Ze nemen elke dag een stukje HOOP weg uit je hart. 
Daarom elkaar HOOP geven en zich verantwoordelijk 

voelen voor elkaar. 
 

HOOP is leven en niet ondergaan in wanhoop en verdriet. 
HOOP is licht en in de zwartste nacht sterren zien. 

 
HOOP is de lente en iets nieuws laten geboren worden. 

 
Kom mensen, de zon is niet moe en staat iedere dag 

weer aan de hemel 
Er worden nog altijd kinderen geboren met lachende 

ogen vol licht 
 

En er zijn zoveel goede mensen met een gouden hart 
Er is HOOP 

Bestuur en Redactie wenst u allen fijne dagen met de Kerst, 
Oud en Nieuw en zoals hierboven zo mooi verwoord: 

HOOP 
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
Info. Ton Scholtens, tel. 0345 753030 / 06 49715550 
 

Sinds september 2021 zijn de prijzen van de keuringen: 
- Voor het B-rijbewijs € 30, maar voor leden van de ouderenbonden € 25. 
- Voor C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.  
Data: in 2021 op 03 en 17 december. In 2022 op 11 en 21 jan., op 11 en 25 febr., 
11 en 25 maart en op 08 en 22 april. 
Nadere informatie pag. 23 van DE KIJKER nr. 4 van mei 2021 en op onze website. 
 
DE QUILTQWEKKERS 
Locatie:   Rode Kruis gebouw 
Tijd:   iedere woensdag 9.00-12.00u 
Kosten:  € 6,50 per maand, inclusief koffie/ thee en koekje 
Contactpersoon: W.v.d. Ham- de Reus, tel. 06 16826458 
 
FRANSCHE SCHOOL 
Maandag 13 december Robert-Jan Stips – RJSolo. Losse kaarten € 17,50.  
Maandag 10 januari Film. Titel wordt later bekend gemaakt. Laat u verrassen 
door onze keuze. Losse kaart € 12,50 

AGENDA          SSCC  
 
DATUM 

 
ACTIVITEITEN NOVEMBER 2021  

DECEMBER 2022  

 
TIJDSTIP 

Za 04 dec. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 03 dec.  Rijbewijskeuring 75+                         10:00-12:00 
Ma 13 dec. TOP voorstelling Fransche School 14.00 
Za  18 dec. Wandelen vanaf de Raaf nr.2      (tel. 513840) 10:00 
Vr 17 dec. Rijbewijskeuring 75+                        (zie onder) 10:00-12:00 
Vr 07 jan. Rijbewijskeuring 75 + 10.00-12.00 
Za 08 jan. Wandelen vanaf de Raaf nr. 2     (tel. 513840) 10.00 
Ma 10 jan.  Top voorstelling Fransche School (film) 14.00  
Vr 21 jan. Rijbewijskeuring 75+ 10.00-12.00 
Za 22 jan. Wandelen vanaf de Raaf nr. 2      (tel.513840) 10.00 
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COLOFON 

STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 
Secretariaat: post Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg 
                      : e-mail sscc.secretariaat@gmail.com 
K.v.K. 64893747 
Bank:  NL58 RABO 0308 617800 
Web: www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 
Voorzitter Hennie Smidt 

    henniesmidt@gmail.com 
0345 515013 

Secretaris/ 
       penningmeester 

Theo Hendriksen 
    sscc.secretariaat@gmail.com 

0345 514879 

2e secretaris Jaap Schaaf 
    schaafjfa@outlook.com 

0345 785481 

Algemeen lid Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 
06 49715550 

Algemeen lid Hans Dirkse 
    dirksonidus@ziggo.nl 

0345 518935 

Algemeen lid Rob Doornebal 
    rob.doornebal@live.nl 

0345 515747 

Algemeen lid Jan Pieters 
    jan.pieters@casema.nl 

0345 520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 
Redactie de Kijker Riet van Hazendonk 

    redactie.dekijker@gmail.com 
0345 515001 

Distributie De Kijker + 
Rijbewijskeuring 

Ton Scholtens 
    ahscholtens1946@gmail.com 

0345 753039 

Belastingen 
      invulservice 

Rini van den Reek 
    rinireek@ziggo.nl 

06 53610201 

Dagreizen + 
          80+ reizen 

Virginie Vermeulen  
   virginievermeulen@hotmail.com 

06 39142217 

 

De stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u 
ons wilt steunen met een (kleine) bijdrage zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw 

gift overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC 
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BRADAAL
wonen & slapen

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

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

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER


