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WIJZIGINGEN DIE VOOR DE LEZER VAN BELANG ZIJN 
Om over de juiste gegevens te beschikken van de lezers van De Kijker, 
verzoeken wij u wijzigingen in verband met verhuizing, overlijden of andere 
redenen, te melden bij Stichting Senioren Collectief Culemborg: 
sscc.secretariaat @gmail.com   
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KICK-OFF SSCC 
 

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

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

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

                             www.allgoedsvakanties.nl 
 

ALLEGOEDS VAKANTIES ORGANISEERT VAKANTIES ZONDER WINSTOOGMERK. 
 

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

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

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

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

  
NAAR DE BIESBOSCH MET EEN VAARTOCHT VAN 2 UUR OP  BOOT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMENTIEDORP 
 

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

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

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

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

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

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

http://www.vuwestbetuwe.nl/
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ROBOTS IN DE TOEKOMST 
 

Over de hele wereld zijn er experimenten met robots als gezelschap 
voor mensen. zij worden ontwikkeld voor senioren, maar ook als 
kinderoppas en als assistent van mensen met een beperking. 
 

Senioren in Singapore krijgen binnenkort bijzonder gezelschap. Robot Nadine 
gaat tijd met ze doorbrengen. Nadine is een robot die eruitziet als een vrouw. Ze 
heeft een gezicht met echt uitziende huid en een kapsel van bruin haar. Nadine 
kijkt mensen aan en onthoudt met wie ze gepraat heeft. Ook kan haar gezicht 
verschillende stemmingen uitdrukken. 
Nadine 'werkt' nu op de receptie van de Universiteit van Nanyang. Daar ontvangt 
ze mensen en wordt ze getest. De robot is speciaal ontwikkeld voor contact met 
mensen. Tot op zekere hoogte is er een gesprek met haar te voeren. Nadine is 
ontwikkeld naar het uiterlijk van haar bedenkster, professor Nadia Thalmann. Als 
Nadine helemaal af is, kan ze op grote schaal worden geproduceerd. 
 
 

RIJBEWIJSKEURING 75+                                   
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: Woensdagen 2 maart, 13 april, 4 mei en 1 juni 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het 
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10.00 uur ‘s morgens. 
AANVRAGEN: U wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de keu-
ringsarts, via Medipartners, telefoon 071- 5728434 
De keuringskosten voor het BE-rijbewijs bedragen € 20,00 voor leden van een 
ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 25,00 voor niet-leden. 
De keuringskosten voor vrachtauto/bus bedragen  € 35,00. 
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) 
MEEBRENGEN: Voor de keuring dient u mee te brengen: 
1) de door u ingevulde gezondheidsverklaring, op het formulier “Eigen 

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

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

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

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

Wij geven ondersteuning op de volgende locaties en tijden: 
 

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

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

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

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

 

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

 alle programma's van Windows 7,8 en 10 

 MicrosoftOffice-programma's Word, Excel en PowerPoint 

 internetten 

 e-mailen 

 beveiliging van uw apparaat en programma's 

 schoonmaken van uw apparaat 

 video- en audio bewerkingen 

 fotobewerking 
 

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

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

 
 
 
 
 

 

mailto:disgroepculemborg@gmail.com
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            ADVIESPUNT ZORGBELANG 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
(website: Adviespuntzorgbelang.nl) 

 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                   AGENDA  SSCC 
                                                  MAART 

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

Herenstraat 20 
16:00  

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

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

12:00-16:00 

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

10:00  
Info.tel. 513840 

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

Fransche School    
12:00-15:00 

                                                 APRIL 

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

Fransche School 
16:00 

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

Fransche School    
14:00-16:30 

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

10:00  
 Info. tel. 513840 

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

Houd je van breien en/of haken, of vind je het leuk om dat alsnog te leren? Heb 
je uitleg nodig bij een bepaald brei- of haakpatroon? Vind je het leuk om  in 
gezelschap een paar uurtjes te breien of te haken kom dan op maandag van 9.30 
uur tot 11.30 uur naar het brei- en haakcafé. Mocht je 
besluiten je bij onze enthousiaste deelneemsters aan te 
sluiten, dan ben je niet verplicht om elke maandagochtend 
te komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, 
echter de koffie/thee zijn niet gratis. 

 
                     AGENDA                                          BEATRIXSTRAAT 20          
                                                                        
DAG DATUM                                   ACTIVITEIT  TIJDSTIP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elke maandag:  Brei- en Haakcafé: Open inloop: 09:30 - 12:30                                    
(info: Mw: Ria Spronk, telefoon:513292 en/of Gerrie Voorhorst, tel. 520164.   
Elke woensdag:  schilder/ tekenclub: vrije inloop: 09:30 - 11:30    
Geen kosten: zelf schilder, teken- of knutselspullen meebrengen: begeleiding is 
aanwezig,  contactpersoon mw: Marthie Reverda                 

tel:513292
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE  
(contactpersoon: Teuni Verwolf,  telefoon  471000) 
 
Maandag  
09:00 – 12:00  Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:30 – 10:30 Yoga 55+ (docente Marianne Lobberegt) 
10:00 – 12:00 DIS: computerhulp voor senioren, open inloop  
19:30 – 21:30 Line-dance. Docent dhr. Ruud van Nunen 
 

Dinsdag  
09:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:30 – 16:00 Sjoelen 
19:00 – 22:30 Klaverjassen/Jokeren 
19.30 – 22:00 Zangkoor onder begeleiding van Aniecke van Delft 
 Open inloop. Men komen meezingen en/of luisteren 
Woensdag  
09:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:30 – 17:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
18:00 – 23:00 Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
 

Donderdag  
09:00 – 12.00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
13:00 – 17:00 Biljarten met biljartclub BonVie 
15:00 – 17.:15 Koersbal 
18:00 – 23:00 Biljarten met biljartclub BonVie  
19:15 – 21:30 Koersbal 
 

Vrijdag  
09:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:00 – 09:45 BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute 
09:00 – 11:00 Haak- en BreiCafé, open inloop in restaurant 
10:00 – 12:00 Tekenclub. Eigen materiaal meenemen 
 (docente mw. Inek Terstappen, begeleiding om de week) 
Zaterdag  
10:00 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 
 

Zondag  
10:30 – 12:00 Koffie-inloop in De Ontmoeting 

 
Tijdens de koffie-inloop een kopje thee of  koffie voor  0,75 /€ 1,00 
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COLOFON 
COÖRDINATIETEAM ACTIVITEITEN 

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

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

sscc.secretariaat@gmail.com 
penningmeester 

06 43825337    
514879        

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

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

COÖRDINATOREN 

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

532866 

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

753039 

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

753039 

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

06 39142217 

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

515001 

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

513955 

Externe relaties 
 

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

518898 

mailto:henniesmidt@versatel.nl
mailto:sscc.secretariaat@gmail.com

