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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

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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk
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Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

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 deskundigheidChopinplein 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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BESTUURSMEDEDELING 
 
In de praktijk blijkt dat Senioren Collectief duidelijk een plek in de Culemborgse 
samenleving heeft veroverd. We worden steeds meer benaderd om samen te 
werken wanneer het om onderwerpen gaat waarin de senioren centraal staan. 
Hierdoor nemen de activiteiten van de bestuursleden toe. Met name komt er druk 
te staan op de dubbele spilfunctie van secretaris/penningmeester. De taken van de 
secretaris/penningmeester worden steeds groter en verweven met elkaar. Wij 
kunnen ons dan ook gelukkig prijzen met het aantreden van de heer Jaap Schaaf 
als 7e bestuurslid. Per 1 juni is Jaap als 2e secretaris tot het bestuur toegetreden. 
Hierdoor kunnen taken worden verdeeld. Jaap zal onderstaand zichzelf 
voorstellen. Tevens is bepaald dat het bestuurslid Rob Doornebal het beheer van 
de website op zich gaat nemen. 
Het bestuur verwacht, door deze verdeling van taken, de ‘werkdruk’ van Theo 
Hendriksen te kunnen terugbrengen naar normale porties en wensen Jaap en Rob 
succes met de uitvoering van hun nieuwe taken. 
 
 
EVEN KENNISMAKEN 
 
Mijn naam is Jaap Schaaf. Ik woon sinds 4 jaar in Culem-
borg. In deze periode was ik al betrokken bij de 
‘W.M.O.-adviesraad’, de stichting ‘Schuldhulpmaatjes’ 
en het bestuur van een lokale politieke partij. Deze 
activiteiten heb ik beëindigd en daarom zocht ik een 
nieuwe uitdaging. Nadat ik eerst enkele vergaderingen 
van Stichting Senioren Collectief Culemborg heb bijge-
woond, heb ik mij aangemeld als bestuurslid. In de be-
stuursvergadering van april jl. werd besloten dat ik de 
taak van 2e secretaris op mij zou gaan nemen. Theo 
Hendriksen had een dubbele taak als penningmeester 
en secretaris. In overleg worden deze taken nu verdeeld. 
 
Mijn hobby's zijn vooral zingen en fietsen. Ik ben secretaris van het gemengde 
koor ‘Havenkoor De Woelwaters’ uit Maurik en lid van het havenkoor ‘De Deining’ 
uit Culemborg. Met deze koren zingen we op korenfestivals in Tiel, Zaltbommel, 
Zoelen, Buren en Wijk bij Duurstede. Daarnaast hebben beide koren optredens in 
zorgcentra in de hele Betuwe van Houten, Leersum, Amerongen tot aan Wijk bij 
Duurstede en van Vianen, Leerdam, Maurik tot aan Tiel. 
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FILM VAN OPTREDENS TIJDENS HET SENIOREN EVENT VAN 25-01-2019 
 
Tijdens het Senioren Event is door Herman van Haaften een film gemaakt van de 
optredens, de verschillende interviews en toespraken. Het bestuur had Herman 
gevraagd om alles op beeld vast te leggen. De reden hiervan was het feit dat de 
producent van de middag: Max Smidt, op dat moment op de IC van het St. 
Antonius ziekenhuis lag. Door de middag op film vast te leggen kon hij wellicht 
later het resultaat van zijn vele werk zelf bekijken en de middag ervaren. In april jl. 
heeft ‘Brownies en Downies’ op de markt de medewerkers van het Senioren Event 
in hun restaurant gratis een goed verzorgde Happy Hour aangeboden. Een geste 
die zeer gewaardeerd is. Het bestuur bedankt ‘Brownies en Downies’ nogmaals 
hartelijk. Tijdens dit gezellige samenzijn werd er gesproken over het feit dat de 
film een mooie weergave is geworden van deze goed verzorgde middag met haar 
geweldige optredens en muzikale momenten. De aanwezigen vroegen om de film 
te kunnen zien. Er is toen besloten om de film op YouTube te zetten, zodat hij voor 
meer personen te zien is. Het bekijken van deze film is voor degenen die geweest 
zijn het opnieuw beleven van het Event. En voor hen die er niet bij waren een 
overzicht van wat zij hebben gemist en misschien een aanmoediging om er de 
volgende keer ook bij te zijn.  
Wij willen de film van harte aanbevelen. 
 
Om de film op de computer te vinden:  
- Ga naar Google. Type in: YouTube Senioren Collectief Culemborg. De film komt 

tevoorschijn en kan worden aangeklikt. Ook kan het via de website van 
Senioren Collectief Culemborg/evenementen, dan doorlinken naar de film. 

 
Het bestuur 

 
 
 
 

BESTUUR EN REDACTIE VAN DE KIJKER 
WENSEN U VAN HARTE 

 
 
 
 

 
 

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

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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LINIEPONT 
Dit veerpontje brengt wandelaars en fietsers heen-en-weer over de Lek, van Werk 
aan het Spoel (Culemborg) naar Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg 
(Schalkwijk). De Liniepont vaart in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is echt een 
zomers uitstapje! 
 

LEKKER SWINGEN MET LIVE-MUZIEK OP ‘HET SPOEL’ 
Caatje aan de Lek nodigt diverse bands uit die komen spelen in het Amfitheater (Fort 
Het Spoel). Funk, Soul, Jazz, Latin, Blues, You name it, we’ve got it! 
Kom genieten van de fijne muziek, een hapje, drankje en een zonnetje. 
Op: zaterdagen 08 juni 15:00- 17:00, 16 juni 16:00 -18:00 en 29 juni 14:30- 16:30  
 
MIDZOMERAVONDWANDELING 
Op vrijdag 21 juni, 20:00-21:00 u. genieten van de bijzondere sfeer van deze 
zomeravond in de uiterwaarden rond Werk aan het Spoel. Deelname is € 5,- p.p. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 

Leden van Jeu de Boules Vereniging ‘Les Taxateurs’ komen op onderstaande 
data naar diverse Jeu de Boules banen om samen met u te Jeu-de-boulen. 
Zij geven o.a. een demonstratie en uitleg over het spel. Doet u gezellig mee?  

IEDEREEN IS WELKOM! 
 

Woe. 05 juni  
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij Zorgcentrum Beatrix,  
Beatrixstraat 20 

Woe. 12 juni  
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij Huiskamer van de Buurt,  
Gandhi 205 

Woe. 19 juni 
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij de ingang van de ‘Ontmoeting’ 
in Bon Vie 

Woe. 26 juni 
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij ‘Les Taxateurs’,  
Steenovenslaan 16 

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

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23



DE KIJKER JUNI 2019 9 
 

 
LINIEPONT 
Dit veerpontje brengt wandelaars en fietsers heen-en-weer over de Lek, van Werk 
aan het Spoel (Culemborg) naar Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg 
(Schalkwijk). De Liniepont vaart in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is echt een 
zomers uitstapje! 
 

LEKKER SWINGEN MET LIVE-MUZIEK OP ‘HET SPOEL’ 
Caatje aan de Lek nodigt diverse bands uit die komen spelen in het Amfitheater (Fort 
Het Spoel). Funk, Soul, Jazz, Latin, Blues, You name it, we’ve got it! 
Kom genieten van de fijne muziek, een hapje, drankje en een zonnetje. 
Op: zaterdagen 08 juni 15:00- 17:00, 16 juni 16:00 -18:00 en 29 juni 14:30- 16:30  
 
MIDZOMERAVONDWANDELING 
Op vrijdag 21 juni, 20:00-21:00 u. genieten van de bijzondere sfeer van deze 
zomeravond in de uiterwaarden rond Werk aan het Spoel. Deelname is € 5,- p.p. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 

Leden van Jeu de Boules Vereniging ‘Les Taxateurs’ komen op onderstaande 
data naar diverse Jeu de Boules banen om samen met u te Jeu-de-boulen. 
Zij geven o.a. een demonstratie en uitleg over het spel. Doet u gezellig mee?  

IEDEREEN IS WELKOM! 
 

Woe. 05 juni  
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij Zorgcentrum Beatrix,  
Beatrixstraat 20 

Woe. 12 juni  
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij Huiskamer van de Buurt,  
Gandhi 205 

Woe. 19 juni 
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij de ingang van de ‘Ontmoeting’ 
in Bon Vie 

Woe. 26 juni 
14:00-16:00 

Jeu de boulesbaan bij ‘Les Taxateurs’,  
Steenovenslaan 16 



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

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARNKAASSHOP
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

‘
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
We worden in de media telkens geconfronteerd met het gezegde: ”Wij moeten 
inspelen op de toenemende vergrijzing. De zorgkosten en eenzaamheid zullen sterk 
gaan toenemen”. Men vergeet hierbij te noemen dat deze grijzende generatie een 
steeds grotere meerwaarde krijgt voor de samenleving. Tijdens een vergadering 
van een vrijwilligersorganisatie opperde een 65-plusser: “We moesten maar eens 
gaan staken! Allemaal eens iets gaan doen voor onszelf, boekje lezen, tuin doen, 
fietsen of wat dan ook. In ieder geval: 
niet klaar staan voor één van onze 
medemensen”. Denk je eens in: wat zou 
het dan een chaos worden. Neem 
bijvoorbeeld de oma’s en opa’s, die 
oppassen op hun kleinkinderen. Een van de ouders van die kinderen moet dan 
stoppen met werken. Hypotheek kan niet meer worden betaald, de broekriem zou 
dan bij hun kinderen moeten worden aangehaald. Dan praten we nog niet over de 
vrijwilligers van sociale organisaties. Neem bijvoorbeeld de chauffeurs en bijrijders 
van Klaartje, de vrijwilligers in de zorg- en verpleeghuizen, mantelzorgers, 
verenigingen die volledig op gepensioneerde vrijwilligers draaien. Bestuurders van 
vele verenigingen zijn senioren. De Kijker zou dan niet uitkomen, want alle 
vrijwilligers van Senioren Collectief zijn boven de 65 jaar. De 65-plussers kunnen 
eigenlijk de straat niet op, want waarvoor zouden wij dan moeten demonstreren. 
Meer geld, betere arbeidsvoorzieningen? Neen, want we zijn letterlijk en figuurlijk 
onbetaalbaar. Dus daar hoeven we het niet voor te doen. Een keer laten zien hoe 
de senioren van deze tijd nodig en onvervangbaar zijn, dat zou misschien wel wat 
zijn. Gewoon eens de harp aan de wilgen hangen. Gewoon eens een paar dagen 
luieren. Laten zien dat nog vitale ouderen het sociaal kapitaal van de samenleving 
zijn. De waarde van dit sociaal kapitaal is niet in cijfers uit te drukken, maar meer 
aandacht hiervoor zou toch wel prettig zijn. Niet alleen de ‘hoge kosten van de 
vergrijzing’, maar ook de waarde eens benoemen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meerwaarde door onze overheid wordt onderschat. Natuurlijk vinden de meeste 
vitale senioren het fijn om nog te kunnen oppassen, vrijwilliger te zijn en, indien 
nodig, te zorgen voor een ander en een meerwaarde te zijn voor hun naasten. Er 
wordt vaak ook iets positiefs uit deze bezigheden gehaald.  
Laten we toch maar niet gaan staken, want dan worden die anderen - die ons 
nodig hebben - gedupeerd. Laten we ons maar houden aan het aloude gezegde:  
wat in stilte wordt gedaan, klinkt het luidst. 

HS 
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VEILIG OMGAAN MET ROLLATOR, SCOOTMOBIEL EN FIETS 
Ouder worden doen we allemaal. Het liefst wilt u natuurlijk zo 
lang mogelijk fit en mobiel blijven. Een fiets, rollator of 
scootmobiel kan u daarbij helpen. U kunt een training volgen om 
goed en veilig om te gaan met deze hulpmiddelen. 
 
Op maandag 3 juni 2019 SCOOTMOBIEL-training 
- Van 09.30 u. tot 12.00 u. in Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b  
- Van 13.30 u. tot 16.00 u. bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 
Deze training wordt verzorgd door Erna Burgler en haar collega, beiden zijn 
ergotherapeut bij zorgcentra de Betuwe. Ook Medipoint zal aanwezig zijn. Graag 
uw eigen scootmobiel meenemen. 
U leert o.a. uw scootmobiel op de juiste manier te bedienen; deze wordt voor u 
afgesteld en u gaat buiten oefenen onder begeleiding. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de verkeersregels. Na de training kent u de verkeersregels (weer) 
beter en weet u hoe u zich veilig kunt voortbewegen met uw scootmobiel.  
Zo gaat u zelfverzekerder de weg op! 
 
Op maandag 17 juni 2019 (Electrische) FIETS-training  
- Van 09.30 u. tot 12.00 u. in Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b.  
- Van 13.30 u. tot 16.00 u. bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 
De fietstraining wordt verzorgd door Erna Burgler, ergotherapeut bij Zorgcentra de 
Betuwe, en Evelien van Wiggen van Evelanx Fysiotherapie. Ook ‘Dokman’, 
tweewieler specialist, zal aanwezig zijn. Graag uw eigen fiets meenemen.  
U leert o.a. hoe u veilig kunt fietsen, hoe u de balans bewaart als u op -en afstapt. 
Tevens worden de verkeersregels opgefrist. ‘Dokman’ neemt diverse fietsen, (ook 
elektrische- en aangepaste) en hulpmiddelen mee om mee kennis te maken. Hij 
kan u ook technische hulp bieden. 
Deelname aan een van de trainingen kost 5 euro, inclusief koffie/thee en wat 
lekkers. Aanmelden kan bij Karin Burgers van ElkWelzijn: tel. 06-20718053 of via 
de mail: kburgers@elkwelzijn.nl.  
Deze trainingen worden gegeven in het kader van ‘Gezond Ouder Worden’, GGD 
Gelderland Zuid in samenwerking met diverse organisaties in Culemborg. 
 
ELKE DINSDAGAVOND EEN UURTJE WANDELEN VAN 19.00 TOT 20.00 u. 
Met elkaar wandelen in een rustig tempo vanuit buurtcentrum ‘Bolderburen’ 
(Prijsseweg 2a). Na de wandeling is er gelegenheid om gezellig met elkaar koffie of 
thee te drinken. Heeft u zin om mee te wandelen? U kunt dan naar het 
‘Buurtcentrum’ komen of even bellen met Karin Burgers van ElkWelzijn: 06-
20718053. 

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

Welkom

Voor al uw 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

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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scootmobiel kan u daarbij helpen. U kunt een training volgen om 
goed en veilig om te gaan met deze hulpmiddelen. 
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- Van 13.30 u. tot 16.00 u. bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 
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ergotherapeut bij zorgcentra de Betuwe. Ook Medipoint zal aanwezig zijn. Graag 
uw eigen scootmobiel meenemen. 
U leert o.a. uw scootmobiel op de juiste manier te bedienen; deze wordt voor u 
afgesteld en u gaat buiten oefenen onder begeleiding. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de verkeersregels. Na de training kent u de verkeersregels (weer) 
beter en weet u hoe u zich veilig kunt voortbewegen met uw scootmobiel.  
Zo gaat u zelfverzekerder de weg op! 
 
Op maandag 17 juni 2019 (Electrische) FIETS-training  
- Van 09.30 u. tot 12.00 u. in Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b.  
- Van 13.30 u. tot 16.00 u. bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 
De fietstraining wordt verzorgd door Erna Burgler, ergotherapeut bij Zorgcentra de 
Betuwe, en Evelien van Wiggen van Evelanx Fysiotherapie. Ook ‘Dokman’, 
tweewieler specialist, zal aanwezig zijn. Graag uw eigen fiets meenemen.  
U leert o.a. hoe u veilig kunt fietsen, hoe u de balans bewaart als u op -en afstapt. 
Tevens worden de verkeersregels opgefrist. ‘Dokman’ neemt diverse fietsen, (ook 
elektrische- en aangepaste) en hulpmiddelen mee om mee kennis te maken. Hij 
kan u ook technische hulp bieden. 
Deelname aan een van de trainingen kost 5 euro, inclusief koffie/thee en wat 
lekkers. Aanmelden kan bij Karin Burgers van ElkWelzijn: tel. 06-20718053 of via 
de mail: kburgers@elkwelzijn.nl.  
Deze trainingen worden gegeven in het kader van ‘Gezond Ouder Worden’, GGD 
Gelderland Zuid in samenwerking met diverse organisaties in Culemborg. 
 
ELKE DINSDAGAVOND EEN UURTJE WANDELEN VAN 19.00 TOT 20.00 u. 
Met elkaar wandelen in een rustig tempo vanuit buurtcentrum ‘Bolderburen’ 
(Prijsseweg 2a). Na de wandeling is er gelegenheid om gezellig met elkaar koffie of 
thee te drinken. Heeft u zin om mee te wandelen? U kunt dan naar het 
‘Buurtcentrum’ komen of even bellen met Karin Burgers van ElkWelzijn: 06-
20718053. 
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NAAR PANORAMA RESTAURANT 

‘DE BLAUWE KAMER’ IN RHENEN / WAGENINGEN 
 
OP ZATERDAG 22 JUNI 2019 
Bij mooi weer kunt u (als er op dat moment voldoende 
plaats is) genieten op het terras dat gelegen is aan een 
grote visvijver en een hertenweide. Wanneer het buiten te 
fris is kunt u binnen heerlijk vertoeven. Het interieur is 
licht en ruim opgezet. Het restaurant is aangekleed met 
waterdamp open-haarden en een aquarium van twee 
meter lang met verschillende vissoorten waaronder 
discusvissen. Hierdoor straalt het restaurant een open 
maar ook warm gevoel uit waarin u zich volledig kunt 
ontspannen. 
 
Opgeven:          tot 16 juni bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
Kosten:    € 9,00 p.p. (te betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:    U wordt opgehaald tussen 13.00 en 13.30 u. 
Thuiskomst:     tussen 17.00-17.30 u. 
 
BETUWSE KERSENMIDDAG 
 
OP DINSDAG 9 JULI 2019 
Vanmiddag gaan we naar de Kersen- en Theetuin 
‘Molenweg’ in Zoelmond, waar ze, volgens enthousiaste 
kerseneters, de LEKKERSTE kersen van de hele Betuwe 
hebben. We worden daar om half drie op de thee/koffie 
(met eigengebakken kersengebak) verwacht. Daarna krijgt 
u de tijd om rond te kijken in het leuke landwinkeltje met 
allerlei heerlijke dingen en leuke artikelen. Voordat we 
huiswaarts keren krijgt u nog een keer 
thee/koffie/frisdrankje of een eenvoudig ijsje. Deze 
gezellige KERSENMIDDAG eindigt met voor ieder een doosje kersen. 
 
Opgeven:       tot 3 juli bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
Kosten:    € 9,00 (te betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:     u wordt opgehaald tussen 13.30 en 14.00 u.  

  (Dus wat later dan u gewend bent) 
Thuiskomst:   om ongeveer 16.45 u. 

 

     80+ UITJE 

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

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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     80+ UITJE 
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DAGTOCHT URK, VAREN & HISTORIE                      WOENSDAG 3 JULI 2019  
 
Via onze gebruikelijke opstaproute rijden 
we naar Valk hotel ‘De Witte Bergen’ te 
Eemnes, waar we 2 x koffie/thee 
gebruiken met gesorteerd gebak. Via een 
toeristische route rijden we naar Urk, 
waar we om 12.30 u. inschepen op het 
passagiersschip ‘De Zuiderzee’ voor een twee uur durende vaartocht langs de kust 
van Urk en door het grootste windmolenpark van het IJsselmeer. Aan boord krijgt 
u een lunch met kroket aangeboden. 
Bij terugkomst wandelen we naar museum ‘Het Oude Raadhuis’. Dit is ca. 500 m. 
lopen (de bus kan niet in de smalle straatjes komen). In het museum is van alles te 
zien over het Urk van vroeger. Een eiland met zijn karakteristieke bewoners en 
bebouwing. Met een eigen klederdracht en eigen dialect. Op het eiland leefden ze 
van de visserij in hun sobere woningen. De zee gaf hen brood, maar bezorgde ook 
veel leed. Honderden vissers kwamen om op zee. Het leven was hard en armoedig. 
Het museum geeft een indruk van de leefomstandigheden van de Urkers in 
vroegere tijden. Er is een film te zien over de visserij. Om 16.15 u. gaan we richting 
Culemborg en verwachten rond 18.00 u. thuis te zijn. 
 
AANMELDEN  
Tot 17 juni, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het 
aanmeldformulier bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg 
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, tel.nr. én opstapplaats vermelden!! 
KOSTEN 
€ 49,00 p.p. Dit is inclusief 2 x koffie met gesorteerd gebak, vaartocht van 2 uur 
met lunch en kroket, entree museum en vervoer per luxe touringcar. 
BETALING   
Graag ook vóór 17 juni op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg. 
N.B.: Bij annulering vanaf 5 dagen vóór vertrek is restitutie niet mogelijk. 
 
Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in: 
O 1.    08.30 :   Garage Streef     
O 2.    08.35 :   Betsy Perkweg/Roosje Vos  
O 3.    08.40 :   Otto van Reesweg/Vianense Poort  
O 4.    08.45 :   Lalainglaan/hoek Dreef  
O 5.    08.50 :   Driestad (bij bushalte)  
O 6.    08.55 :   t/o Kruidvat Chopinplein  

Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest 
verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en 
bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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JAARLIJKSE SPONSOR FIETSTOCHT 
 
Op maandag 10 juni 2019, 2e Pinksterdag, 
organiseert ‘Stichting Werkplaats voor de 
Wereld’, nu al voor de 21ste keer, een 
fietstocht.  
Gestart kan worden tussen 12.00 en 13.30 u. 
bij onze werkplaats aan de Anna Blamanweg 
26 in Culemborg. De tocht is ongeveer plm. 25 
km. lang. Kosten van deelname bedragen  
€ 5,00 (kinderen t/m 12 jr. € 2,50). 
 
Ergens halverwege is er een gezellige tussenstop waar u onder het genot van een 
kopje koffie, thee of limonade even kunt uitrusten. De fietstocht eindigt weer bij 
de werkplaats waar u een aandenken aan deze leuke fietstocht kunt ophalen. In 
het winkeltje bij de werkplaats kunt u informatie opdoen over het verloop van 
onze nieuwe acties in Tanzania. Het is ook mogelijk om er unieke, handgemaakte 
cadeautjes te kopen voor uzelf of voor een ander. 
 
De opbrengst van de fietstocht zal dit jaar worden besteed aan de afbouw van 
een nieuw revalidatiecentrum in Mbeya, Tanzania. Het revalidatiecentrum staat 
in de buurt van de school voor gehandicapte kinderen, waarvoor we in 2018 geld 
hebben bijeen gefietst. De school is inmiddels volledig gerenoveerd en kan weer 
heel wat jaren vooruit. Het nieuwe revalidatiecentrum moet ervoor gaan zorgen 
dat met name kinderen met een handicap en ook volwassenen die net 
geopereerd zijn straks betere revalidatie voorzieningen krijgen waardoor ze een 
grotere kans hebben op herstel en minder risico op complicaties na een 
operatie. 
Kunt u zelf niet meefietsen, maar vindt u wel dat de mensen in Afrika een beter 
lot verdienen? Help ons en wordt donateur of sponsor. Ons IBAN-nummer is 
NL70RABO0312546084. Op onze website kunt u meer hierover terugvinden: 
www.werkplaatsvoordewereld.nl. 
 
Wij hopen op veel enthousiaste deelnemers!  
 
Met vriendelijke groet,  
Corrie en Henk van Kesteren.  
 
info@werkplaatsvoordewereld.nl. 
  
 

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.

 

 
 
 
\ 
 
 

      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

DATA VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + 
RIJBEWIJSKEURINGEN  
vrijdag 07 + 21 juni, 12 + 26 juli, 09 + 23 aug., 13 + 27 sept. en 11 + 25 okt. 2019 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
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)  
 
 

 

AANMELDSTROOK DAGTOCHT WOENSDAG 03 JULI 2019 
URK, VAREN & HISTORIE                                                              ZIE PAG. 17 
Naam Tel.nr. Nr. opstap-

plaats 
rolstoel 
rollator 

dieet 

1:     
2:     
3:     
4:     
Adres van persoon nr.1: 
Opmerkingen/ bijzonderheden: 

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

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

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

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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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)  
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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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Wij zijn een fietsclub met gezellige dames en heren vanaf ca. 55 jaar. Van medio 
april tot medio oktober fietsen wij elke woensdagochtend een tocht van ruim  
30 km. We rijden veel prachtige en verschillende routes langs rivieren, door 
polders en bossen met een gemiddelde snelheid van 17 km per uur. Er is een 
koffiepauze op een adres onderweg. De meeste leden rijden tegenwoordig op 
een elektrische fiets. We rijden in groepen van elk 10-20 personen; groep één 
start om 09.00 u. en groep twee om 09.15 u. vanaf ‘Bartje’ aan de Meerlaan.  
 
Ca. vijf keer per jaar 
rijden we, als het weer 
het toelaat, een dagtocht 
van ca. 65 km. Die wordt 
een paar dagen van 
tevoren aangekondigd. Er 
wordt dan een mooie 
tocht gereden met stops 
onderweg om wat te 
drinken en te lunchen. 
Die dag kun je ook 
beslissen om met de ochtendrit mee te fietsen. 
 
De contributie bedraagt € 7,00 per jaar. 
Elk voor- en najaar komen de leden bijeen, waarbij een kopje koffie met gebak 
wordt aangeboden.  
 
Heeft u interesse, dan kunt u bellen met onze secretaris Ton Peek: tel. 0345 
519550. U kunt ook eerst een paar keer op proef een rit meerijden om te kijken 
of u lid wilt worden. 
 
 

SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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PINKSTER PRAAT    -    OMER GIELIET    -    TIJD VOOR GELOOF, GEEST, FILOSOFIE  
Omer Gielliet was een wilde priester, een pastor, profeet 
en kunstenaar. Zo typeerde Marinus van den Berg de 
Zeeuwse priester-beeldhouwer Omer Gielliet die bekend-
heid verwierf met zijn houtsculpturen. “Zonder mensen 
zoals deze Omer lijdt de heilige Geest ademnood”. 
 
Geloven was voor Omer Gielliet opstaan, in verzet komen tegen misstanden. 
Geloven was voor Omer ook: “Je hart geven”. Ze zeggen in de kerk, credo, “ik 
geloof”. Maar credo is afgeleid van ‘cor do’, ik geef mijn hart. Omer: “natuurlijk 
heb ik ook momenten van twijfel gekend over het bestaan van God. Als je ziet 
wat er allemaal voor ellende is in de wereld! Maar als je terugkijkt op dingen die 
je hebt meegemaakt en de houvast die je er aan hebt gehad, dan geloof je weer. 
Dan zie je God weer lopen”.  
Je moet kiezen tussen het leven of de dood, met andere woorden: leef je voor 
jezelf of voor mensen die je nodig hebben. Dan krijg je op den duur misschien 
een ander soort christendom. Vanaf 1995 nam Omer meer en meer stelling in de 
vreemdelingenproblematiek: ‘’De economie is de heerser van de wereld. Alles 
wordt eraan ondergeschikt gemaakt. We moeten de nieuwe gouden kalveren 
afbreken in plaats van ons over te geven aan afgoderij”. Ik hoor vaak mensen 
zeggen: ‘er moet iets zijn.’ Dat is onzin: er moet iemand zijn. Die iemand ben 
jezelf. We moeten luisteren naar de mensen die hulp vragen. De asielzoekers 
waarvoor ik veel respect heb, zijn geen bedelaars of behoeftige. Dat zijn mensen 
die alles opgeven omdat zij niet onder een onmenselijk systeem willen leven. Die 
kunnen zeggen: “ik kom niet met lege handen. Ik maak muziek die jullie niet 
kennen, heb kennis die jullie niet bezitten.” Die mensen geven onze samenleving 
juist een enorme veerkracht, als je je ervoor openstelt. Het is niet uit 
naastenliefde dat we hulp moeten bieden, maar door niet te helpen, ben je geen 
mens! Doordat je mensen kan helpen, verrijk je je eigen leven. Je wordt zelf een 
beter mens. In zekere zin helpt de vluchteling ons om mens te zijn. Bovendien 
hebben die mensen het recht om te wonen en te leven waar ze willen. De aarde 
is van ons allemaal! “Ik geef toe dat ik niet veel heb kunnen bijdrage aan een 
betere wereld. Aan de aantasting van het milieu is nog steeds geen einde 
gekomen. Er worden nog steeds oorlogen gevoerd en miljoenen mensen leven 
nog altijd in grote armoede. Maar ik spiegel me aan het verhaal van de profeet 
die in Sodom rondliep. Deze profeet riep de mensen op om tot bezinning te 
komen, maar niemand luisterde. Iemand vertelde de profeet dat het geen zin 
had om te blijven roepen. Maar de profeet antwoordde toen, dat hij toch door 
bleef gaan, omdat hij in ieder geval zichzelf zou horen.” 
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Voor de exacte gegevens: let op de flyers! 
 

ELKE MAANDAG     
- Brei- en Haakcafé 

Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u. 
Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292 

 
ELKE WOENSDAG  
- Schilder- en Tekenclub  

09:30- 11:30. Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen 
meebrengen. Info.: Marthie Reverda 

- Klassiek uurtje.   
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u. 

- DIS (zomerstop juni t/m augustus) 
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JUNI 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 
Ma. 
t/m 
Do. 

03 juni 
t/m 
06 juni 

Avond 4-daagse,  
met pas € 8,50, zonder pas € 5,50 
Vertrek vanaf het Plein  

17:30 
 
18:00 (Do.) 

Vr. 07 juni Scholten mode. Gratis. Op het Plein 10:30-14:00 
Di. 11 juni Zingen op Het Plein. Gratis  14:00-15:00 
Wo. 12 juni Koor ‘De Woelwaters’ Op het Plein, Gratis 19:30-21:00 
Di. 18 juni Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00. Op het Plein 19:00- 
Vr.  21 juni Klankschalensessie. In bioscoop. Gratis 14:00-16:00 
Di. 25 juni Zingen op Het Plein. Gratis 14:00-15:00 
Di. 25 juni Bewonersbingo. € 2,50 / € 3,50. Op het Plein 

b k f
19:00-21:00 

ZIE VOOR DE ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ 
IN BON VIE DE VORIGE DE KIJKERS                           
Contactpersoon: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

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

Ambachtelijk vriesvers

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

Kennismakingsvoordeel
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AGENDA      SSCC 
JUNI 2019 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 
Za. 01 juni Stadswandeling 

Rondleiding in het Oude Stadhuis 
Rommelmarkt op het Pieterplaatsje 

11:00 
14:00-15:00 
09:00-15:00 

Zo. 02 juni Familieprogramma, in het museum 
 ‘What So Ever’ Muziektent in Plantage 

14:30 
14:00 

Ma. 03 juni Scootmobiel training, zie pag. 13   
Vr. 07 juni Rijbewijskeuring 75+, zie pag. 23 10:00-12:00 
Za.  08 juni Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840) 

‘The Yaerlings’, in Amfitheater Fort ’t Spoel,  
zie pag. 09 

10:00 
15:00-17:00 

Zo. 09 juni ‘Dutch Oldtimers Jazz Band’ in Park Beau garde 14:30- 
Ma. 10 juni Fietsen voor het goede doel, zie pag. 21  
Do. 13 juni Luisterkring, in bibliotheek 10:00 
Zo. 16 juni ‘Lime House Jazzband’. Amfitheater  16:00-18:00 
Ma. 17 juni (electr.) fiets training, zie pag. 13   
Vr. 21 juni Rijbewijskeuring 75+, zie pag. 23 10:00-12:00 
Za. 22 juni Wandelen vanaf de Raaf nr. 2 (0345 513840) 

80+ reisjes naar Wageningen/ Rhenen en 
Kersen-eetmiddag, zie pag. 15 

10:00 

Zo. 23 juni Muziektent: ‘Judith Jobse en je kinderen’ 
Buiten Gewoon Zingen Korenfestival in 
Amfitheater Fort Spoel. 

14:00 
11:00-17:00 

Vr. 28 juni Orgelconcert Pieter Dirkse in Grote  
of Barbarakerk 

20:15 

Za. 29 juni ‘Jazzalike’ in Amfitheater Fort Spoel, zie pag.09 14:30-16:30 
Zo. 30 juni Jazz in ‘de Blusser’ in Beusichem 12:30-16:30 

 
IN HET WEESHUIS CAFÉ/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29 
- Brei- en haakcafé:  op de woensdagen 14:00-16:00 
- Tablet café:     op de woensdagen van de oneven weken 09:00-11:30 
 
IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2 
- Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘: op maandag 11:00-11:30 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

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

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

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

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof


