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DE WERELD IS IN 20 JAAR VERANDERD VAN PERSOONLIJK CONTACT NAAR 
DIGITAAL CONTACT 
 

Themamiddag donderdag 6 oktober 2016 in De Lantaarn 
Dit heeft grote veranderingen teweeggebracht in ons dagelijks leven. De 
computer, IPad, tablet of smartphone is voor 
velen niet meer uit het leven weg te denken.  
Maar er zijn nog genoeg senioren die er tegenop 
zien daaraan mee te doen. We weten dat er ook 
veel senioren zijn die  zich er onbehaaglijk bij 
voelen. 
Toch speelt de computer een veel grotere rol in 
ons leven dan we denken. Het is daarom de bedoeling om op donderdag 6 
oktober a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in Partycentrum De Lantaarn, Grote 
Kerkstraat 13 te laten zien dat we al veel om ons heen als vanzelfsprekend hebben 
geaccepteerd. 
Op deze middag zal Tim van Wijngaarden u op een smeuïge wijze meenemen in de 
wereld van digitalisering en zal na de pauze Herman Wevers vertellen over de 
aandacht die de overheid steekt in de manier waarop u met die overheid kan 
communiceren. Want merken we niet allemaal dat het vinden van telefoon-
nummers of persoonlijk contact met een medewerker steeds meer op de 
achtergrond raakt. Kom daarom naar deze bijeenkomst en laat de veranderende 
ontwikkelingen op u inwerken. Wij willen ook met u kijken hoe de ouderen-
bonden en instanties in Culemborg u daarbij kunnen helpen. 
 

Namens KBO, PCOB en Senioren Collectief, Bert Reintjes 
 
OPEN DAG ASIELZOEKERSCENTRA.   
Zaterdag 24 september a.s. vindt de landelijke Open AZC- dag 
plaats. Deze dag is tevens de NATIONALE BURENDAG. 
Barmhartigheid in de praktijk : de ander zien en ontmoeten. 
Stichting Vluchtelingenwerk en het COA bieden eenieder 
deze dag gelegenheid kennis te maken met vluchtelingen en 
hun leven in een asielzoekerscentrum. Zo’n 120 AZC’s stellen 
hun deuren open.  
De voor ons dichtstbijzijnde AZC’s zijn in Leersum aan de 
Hoogstraat 8, in Wageningen aan de Keijenbergseweg 16 en in Zeist aan de 
Kampweg 122.   
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INFORMATIE VAN DE OVERHEID 
 

 Wijziging indicatiestelling door verpleegkundigen in 2017 
Wijkverpleegkundigen hebben vanaf volgend jaar veel minder administratieve 
rompslomp. Een aanpassing in de manier van contracten afsluiten over zorg maakt 
hun werk eenvoudiger en daardoor leuker en met meer tijd en aandacht voor de 
mensen die zorg nodig hebben. 
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schrijft aan de Kamer: “Ik heb nog nooit 
een wijkverpleegkundige gesproken die voor dit mooie vak heeft gekozen om zo 
veel papieren en formulieren in te vullen. Sterker nog: dat is iedereen een doorn 
in het oog. Dus zal ik die rompslomp tot een minimum beperken. Het vak wordt 
daardoor leuker én er is meer tijd voor zorg. Dat komt weer ten goede aan de 
mensen die zorg nodig hebben.” 
 

 Versimpeling 
De zorg die wijkverpleegkundigen aan mensen geven, moet nu eenmaal betaald 
worden. Dat gebeurt met zogenaamde prestaties. Daarvan zijn er nu 5:  
Persoonlijke verzorging / Oproepbare verzorging / Verpleging / Oproepbare 
verpleging en Advies instructie en voorlichting. Maar vanaf volgend jaar wordt dat 
bij de inkoop versimpeld tot slechts één prestatie: simpelweg wijkverpleging. En 
hoe minder verschillende prestaties, des te minder registraties. 
 

 Spilfunctie 
Het kabinet heeft maatregelen genomen om de wijkverpleegkundige een 
spilfunctie te geven en om zo de zorg-aan-huis beter vorm te geven. Allereerst is 
er vanaf het begin van deze periode extra geld naar de wijkverpleegkundige zorg 
gegaan. Ten tweede hebben wijkverpleegkundigen de vrijheid gekregen om zelf te 
indiceren: niet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) maar zijzelf stellen nu vast 
welke zorg bij wie wanneer nodig is. 
 

 Hervorming langdurige zorg 
Het versterken van de positie van wijkverpleegkundigen is onderdeel van de 
hervorming van de langdurige zorg. Die is er op gericht om kwaliteit en 
houdbaarheid van en betrokkenheid bij de zorg, te versterken en te verbeteren. 
De vraag wat goede kwaliteit is, kunnen de wijkverpleegkundigen zelf het beste 
beantwoorden. Zij komen bij de mensen thuis. Zij zien wat iemand nodig heeft. En 
maken in overleg met de mensen goede zorg thuis mogelijk. 
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BEKENDMAKING ZORGPREMIE IS VERVROEGD (MINISTERIE VWS) 
 

De jaarlijkse bekendmaking van de hoogte van de nominale zorgpremie voor het 
volgende jaar wordt met een week vervroegd. Nu is het nog zo dat 
zorgverzekeraars hiervoor uiterlijk tot en met 19 november a.s. de tijd hebben. De 
wijziging van de Zorgverzekeringswet geldt vanaf de premiebekendmaking voor 
2018. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister 
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Zorgverzekeraars maken hun nieuwe zorgpremie voor het volgende jaar steeds 
later bekend. Het merendeel slechts enkele dagen voor de uiterlijke datum of zelfs 
pas op 19 november zelf. Eerdere bekendmaking is voor de Belastingdienst echter 
nodig voor tijdige uitvoering en juiste vaststelling van de zorgtoeslag, die 
gedeeltelijk op basis van de gemiddelde premie wordt vastgesteld. 
Een bijkomend effect van de vervroegde bekendmaking van de zorgpremie is dat 
de overstaptijd met een week wordt verlengd. Dit geeft verzekerden langer de tijd 
een passende zorgverzekering uit te kiezen. 
 
 

WIE WIL ER REDACTIEMEDEWERKER WORDEN? 
 

Het team van de redactie werkt met veel plezier maar zoekt toch versterking. Als 
een van ons iets overkomt wordt het moeilijk om  DE KIJKER netjes en op tijd uit te 
voeren en dat willen we, wij en U, toch allemaal!  
Het werk bestaat uit: 
 Het typen van ingekomen kopij. Met het redactieteam (en/ of het bestuur) 

bepalen of deze kopij geschikt is voor plaatsing. 
 Het – zo nodig – zoeken van adequate kopij die interessant is voor de 

senioren. 
 Het verzamelen van Culemborgse activiteiten die voor senioren van belang 

(kunnen) zijn. 
 Typen van de kopij volgens een met elkaar afgesproken en overeengekomen 

lay-out. 
 De timing in de gaten houden zodat DE KIJKER op tijd aangeleverd kan 

worden. 
Het kunnen omgaan met de computer en het werken met WORD is een vereiste. 
Bent u, of iemand anders uit uw kennissenkring, geïnteresseerd in deze functie, 
neem dan contact op met dhr. Bert Reintjes, tel. 06 53920921 of via e-mail: 
gjmreintjes@gmail.com 
 

Namens het redactieteam, Riet van Hazendonk 
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WERELDDANSGROEP BALANS   
bewegen…….ritme…….balans…... 

De drang tot bewegen zit mensen in het bloed. 
De oervormen van bewegen op muziek zijn 
bewaard gebleven in het werelddansen. “Van 
klassiek ballet tot ballroomdansen: alle andere 
vormen zijn hieruit voortgekomen” zegt 
Willemieke van Rooij, docente van werelddans-
groep BALANS. “Het is leuk om te doen en het is 

gezellig” aldus haar cursisten. 
Baby’s en jonge kinderen komen spontaan in beweging wanneer zij muziek horen. 
Door de opvoeding: “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” leren de 
meeste mensen dat helaas weer af. Gelukkig kunnen 50-plussers het zó weer 
oppakken. Het is goed voor de houding en het concentratievermogen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dansen diverse hersengebieden activeert. 
Zo is bewezen dat mensen die dansen beduidend minder vaak lijden aan de ziekte 
van Alzheimer. Het is dus de manier om je jong en actief te blijven voelen. 
De dansen van BALANS komen uit verschillende culturen: uit Nederland en andere 
West-Europese landen, maar ook uit de Balkan, het Midden-Oosten, Latijns 
Amerika en de VS. Doorgaans starten we de lessen met beginnersdansen die 
gebruikt worden als “warming up” en na de pauze gaan we verder met  
“gezelligheidsdansen”. Dit is werelddansen in een vrije vorm. Dat kan bijvoorbeeld 
een bossanova zijn in een disco-opstelling, los of in de vrije ruimte. Het laatste 
deel van de les bestaat uit dansen die meer technische vaardigheden vragen, maar 
daarom juist heel leuk zijn!  Iedere 55-plusser, man of vrouw,  is van harte 
welkom. Het gaat ons en u niet alleen om beweging maar ook om gezelligheid en 
onderlinge contacten. En twijfelt u of het wel iets voor u is: kom dan gerust 1 of 2 
keer gratis mee dansen.  
 
LOCATIE:   “het Atelier” in het MuseumWeeshuis,  Herenstraat 29 
TIJD:    maandagochtend 9.30-12.00. Start op 5 september 2016 
KOSTEN:  € 9,00 per ochtend 
INFORMATIE: docente Willemieke van Rooij. Tel. 518658 of 06 30700526 
 
Tijdens de Open Monumentendag op zat. 10 september a.s. wordt 2x een 
workshop gegeven waar het publiek aan kan deelnemen. Waarschijnlijk  tussen 
11:00 - 13:00u.  
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INFORMATIE VAN DE VOLKSUNIVERSITEIT WEST BETUWE 
 

Onze activiteiten voor seizoen 2016 -2017 zijn inmiddels bekend. Voorinschrijven 
is daarom al mogelijk. Dit kan via onze website of via de papieren inschrijf-
formulieren. Deze zijn verkrijgbaar in het Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Denk 
je erover om een vreemde taal (verder) onder de knie te krijgen? We bieden een 
uitgebreid talenprogramma aan met onder andere Arabisch, Engels, Frans, Itali-
aans en Spaans. Wil je liever jouw schilder- of tekentalent verder ontwikkelen? 
Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Kunst, cultuur, wetenschap, literatuur, 
gezondheid, culinair, bewegen: eigenlijk bieden we teveel om op te noemen.   
Eind augustus is er een  papieren programmaboekje uitgekomen waarin alle 
activiteiten voor 2016 -2017 te bekijken zijn. Onze open dag in Culemborg zal 
plaatsvinden op 10 september a.s. Wij wensen je alvast een plezierige en leer-
zame tijd toe bij de Volksuniversiteit.  
Graag tot ziens!  
 

Volksuniversiteit West Betuwe, Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg. 

Tel.: 0345 650310,  Email: info@westbetuwe.nl,  www.vuwestbetuwe.nl 

 
RONDLEIDING ELISABETH WEESHUISMUSEUM (START 14:00) 
Elke 1e zondag van de maand een gratis rondleiding. Een ervaren museum-gids 
laat de bezoekers de achterzijde van de zijluiken van Jan Deijs zien.  
TABLET CAFÉ CULEMBORG  
2 x per maand op woensdagochtend van 9:30 -11:30u vindt in de bibliotheek 
onder deskundige begeleiding een Tablet Café plaats.  Hier kun je ontdekken hoe 
je jouw iPad of Tablet slim kunt gebruiken. Het is GEEN cursus, je hoeft je dus niet 
aan- of af te melden. Je kunt gewoon aanschuiven. In deze maanden is dit op 14 
en 28 september en op 5 en 26 oktober a.s. 
TOP PROGRAMMA THEATER DE  FRANSCHE SCHOOL  
Maandag 3 oktober Helmert Woudenberg: Landverrader. In deze nieuwe 
solovoorstelling speelt Helmert Woudenberg zijn grootvader Hendrik Jan, die 
tijdens de bezetting door de Duitsers werd benoemd tot leider van het Neder-
landse Arbeidsfront.  
REPAIR CAFÉ (OP DE 2e ZATERDAG VAN DE MAAND) 
Heb je een lek luchtbed, een fiets met een rammelende kettingkast of een 
weigerende ventilator? Ook in de zomer kun je naar het Repair Café. Of probeer 
het zelf, repareren is leuk en vaak heel gemakkelijk. In het Repair Café in de 
Dahliastraat 30 kun je samen met een deskundige je spullen repareren. Van 17 
t/m 23 oktober is het Internationale Repair Café-week.  

http://t.ymlp26.com/mybhataejmyjatawmjadajshy/click.php
http://t.ymlp26.com/mybwagaejmyjaiawmjaaajshy/click.php
http://t.ymlp26.com/mybqazaejmyjarawmjacajshy/click.php
http://t.ymlp26.com/mybbalaejmyjacawmjazajshy/click.php
mailto:info@westbetuwe.nl
http://www.vuwestbetuwe.nl/
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DAGTOCHT ELBURG WOENSDAG 13 JULI 2016. 
 

Vroeg uit de veren, want om 08:35 moesten we klaarstaan bij de bushalte aan de 
Heimanslaan bij de Driestad. Eerst nog 2x een stop om nog een paar mensen op te 
halen en daarna richting Garage Streef, waar onderling nog wat van zitplaats werd 
gewisseld. 
Vandaaruit vrolijk op pad met ca. 80 personen. Het weer zat niet echt mee, maar 
dat mocht de pret niet drukken. De eerste stop zou rond 10:00 in Garderen zijn, 
maar dat was gewijzigd en we gingen in Harskamp koffiedrinken. Daarna zijn we 
over de Veluwe langs wat leuke plaatsjes gereden, waarbij de buschauffeur 
geregeld uitleg gaf over de bezienswaardigheden, die we tegenkwamen. O.a. 
enkele percelen die gerelateerd waren aan de Oranjes. 

 

In Elburg  hebben we een mooie 
tocht gevaren over het 
Veluwemeer onder ‘t genot van 
een heerlijke lunch. De bediening 
was uiterst goed en vriendelijk. 
Tijdens het varen gaf Ad van Zee 
nog uitleg over de beziens-
waardigheden. 

 
 

Na de tocht hadden we nog ongeveer anderhalf uur om Elburg te bezichtigen. Het 
is echt een leuk klein plaatsje met behoorlijk wat winkeltjes en er was gelegenheid 
voor de liefhebbers om haring en paling te kopen en nog wat rond te neuzen in de 
leuke kleding- en andere winkeltjes. Ook de terrasjes vonden gretig aftrek. 
Rond 16:30 gingen we op pad naar Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk om 
het diner te gebruiken. Ook dit was goed verzorgd: heerlijke soepen en ruim 
voldoende garnituren op de tafels en als toetje een heerlijk schaaltje ijs. 
Hierna weer de bussen in en terug naar Culemborg waar we in de stralende zon 
arriveerden rond 20:30. 
Deze dag was voor ons allen zeker geslaagd en voor herhaling vatbaar, met dank 
voor de sponsoring door Bladt Charity. 
 

Truus van Buuren en Marjan Sas 
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Zo kijken we meestal aan tegen ons biertje, wijntje of borreltje. En daar is ook 
niets mis mee. De risico’s zien we vooral bij “de jeugd”, maar naarmate je ouder 
wordt kunnen er onverwachte of onvoorziene risico’s kleven aan het gebruik van 
alcohol (al dan niet in combinatie met het gebruik van medicijnen). Zo vermindert 
alcohol o.a. onze coördinatie, concentratie en reactie. Ook de leeftijd doet dit, 
waardoor het gebruik van alcohol op oudere leeftijd aantoonbaar leidt tot grotere 
kans op valpartijen en andere ongelukken. Bovendien kan het extra storend 
werken tijdens de dagelijkse werkzaamheden.  
In combinatie met medicijnen kan alcohol de werking soms tenietdoen, of juist 
extreem versterken. Zo verdunt alcohol het bloed en kan een zorgvuldig bepaalde 
bloedspiegel om bloedverdunners in te stellen, ernstig verstoord raken. Hetzelfde 
geldt uiteraard ook voor de bloeddruk. 
Alcohol vermindert het bloedsuikergehalte, waardoor alcoholgebruik bij 
(ouderdoms)diabetes eerder tot complicaties leidt en de kans op een hypo 
vergroot. 
Het is op oudere leeftijd belangrijk om voldoende vocht binnen te krijgen. Helaas 
is alcohol sterk vochtafdrijvend, met daardoor een grotere kans op 
uitdrogingsverschijnselen. 
Dan hebben we natuurlijk ook nog het ‘slaapmutsje’ en de ‘ontspanning’. Maar 
ook op dat gebied blijkt alcohol de problemen eerder te versterken dan te 
verminderen. En het went natuurlijk…waardoor je ook steeds meer nodig hebt 
voor hetzelfde beoogde effect. Minderen lukt dan soms maar moeilijk. 
Mag je dan helemaal niet meer drinken? Natuurlijk wel, maar realiseer wat alcohol 
doet en houd rekening met de effecten op leeftijd, ziekte en medicatie. 
Op uw gezondheid!  
 
Anton Selman:  a.selman@iriszorg.nl  
Adviseur Preventie IrisZorg  
 
 
 

 

ALCOHOL EN MEDICIJNEN: 
EEN RISKANTE MIX 

 

“Gezellig”, “lekker”, “ontspannen” 
en het is je   natuurlijk ook 

gegund. 
 

mailto:a.selman@iriszorg.nl
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UIT HET LEVEN GEGREPEN ……. 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken. 
 

Wij rijden op de A2 op weg naar vrienden. Het is druk op de weg met auto´s, die 
allemaal dezelfde kant uitgaan. Ik moet dan altijd  aan “de man met de regenjas” 
denken. Een verwarde man, die ik ben tegengekomen in een restaurant aan een 
snelweg. Hij vroeg me: “Waar gaan al die auto´s toch naar toe?”  Nu jaren later, als 
ik op de snelweg rij, moet ik nog steeds aan hem denken.  Auto´s, die allemaal 
dezelfde kant op gaan. Elke auto met een bestuurder, met of zonder passagiers. 
Allemaal met een ander einddoel. Elke inzittende met zijn eigen gedachten. Waar 
gaan ze heen? Naar een zakenafspraak met een grote order op zak of naar een 
gesprek met de werkgever waar ontslag dreigt. Een echtpaar of alleengaande, 
onderweg naar de kleinkinderen, een familiefeestje, een ernstige zieke of 
misschien zelfs naar een begrafenis. Ieder naar het eigen doel. Ieder met zijn/haar 
eigen gedachten over problemen of over fijne dingen en genietend van de 
omgeving. Er zijn heel veel redenen waarom mensen op weg gaan op de snelweg. 
We kunnen van alles bedenken en er over filosoferen.  Toen wij ´s avonds weer 
naar huis gingen, keken wij terug op een heerlijke en gezellige dag. Rijdend op de 
snelweg moest ik weer denken aan “de man met de regenjas”. Het was laat 
geworden. Het was donker.  Weer al die auto´s die op weg waren, allemaal 
dezelfde richting op. Wij keken terug op een fijne dag en waren blij toen we weer 
thuis waren.  Ik hoop dat al die snelwegberijders blij geweest zijn toen ze thuis 
waren. Ik weet echter dat dit een utopie is. Ik ben bang dat vele late autorijders 
om een andere reden op die snelweg zaten. Ik hoop echter wel dat ze hun 
aandacht bij het autorijden hebben gehouden, zodat ze in ieder geval zonder 
ongelukken hun einddoel hebben bereikt. 
 

KASTEELTUIN 

Vanaf 2 april t/m 1 oktober geopend, op de zaterdagen van 11:00 tot 17:00.  Het is 
dus mogelijk om elke zaterdag tussen 11:00 en 17:00 daar naartoe te gaan en een 
rondleiding te krijgen. De toegang is gratis. Men moet voor een bezoek aan de 
kasteeltuin wel goed ter been zijn.  Het thema van Open Monumentendag 2016 is 
Iconen en symbolen. De Kasteeltuin laat zich door dit thema inspireren.  

 
Lange Meent 11. 
Tel. 521895 (tijdens openings-
tijden)   
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WOORDZOEKER 

 

N E S T E L K D L D T D R 
K O E T S J E E O O N M A 

G L O P O O G N D A E D M 
T A T G H E K H A G E L I 
S A D A S E T M T L A A X 
G Z N S R T R G R A G A A 

O R IJ T E E M F A O H H M 
O E W N V J L A S Z T C E 

T D O A E I S P A T E S S 

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

 
 

o ADEL 
o DONKER 
o FRUITOOGST 
o GAST 
o GOUDEN 
o GEZAG 
o HAGEL 
o HAVERMAAND 

o HERFST 
o HOED 
o KLETSEN 
o KOETSJE 
o LEGES 
o LIVREI 
o MAAGD 
o MAXIMA 

o MINIMA 
o OOGSTMAAND 
o PRINSJESDAG 
o RIDDERZAAL 
o SCHAT 
o SCHIJN 
o SHOW 
o SPAN 

o SPAT 
o STOET 
o STORM 
o TROONREDE 
o WEEGSCHAAL 
o WIJN 
o WIND 

 

 
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 woordzoeker uit het augustusnummer is: “WERELDREIS” 
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FEESTELIJKE OPENING “HABBEKRATS”  
 

Na een intensieve voorbereiding is op woens-dag 
29 juni in Culemborg het hulpverlenings-centrum 
van de Stichting Nachamu Nachamu Ami , aan de 
Randweg 2 geopend.   
De vrijwilligers waren er, de collega’s uit 
Renswoude, een aantal betrokkenen en belang-
stellenden uit de omgeving, waaronder ook 
enkele vertegenwoordigers van kerken.  
 

Er heerste een warme, open sfeer en er was betrokkenheid  met de zaak waarvoor 
we staan: hulp aan de Joodse gemeenschap, daar waar die te kampen heeft met 
moeite en tekorten. Wij richten ons op Oost-Europa (Oekraïne) en Israël.  Op een 
heel persoonlijke wijze werden  door de plaatselijke teamleider en de voorzitter 
van de Stichting de opzet  van het centrum in Culemborg en de praktische 
uitvoering van de hulpverlening uiteengezet.  Er wordt gewerkt vanuit een 
christelijke overtuiging en men is zich bewust van de last van  het verleden.  Dit 
motiveert ons tot deze mentale, geestelijke en materiële handreiking.  De 
wethouder plaatste e.e.a. in een breder geheel en sprak zijn oprechte 
erkentelijkheid hierover uit. De voorzitter onthulde vervolgens  het naambord en 
de wethouder knipte het lint door, waarmee kringloopwinkel “Habbekrats” 
officieel geopend was. De opbrengst van de winkel wordt gebruikt om de 
transporten te bekostigen. Na de plechtigheid werden de gasten rondgeleid door 
de verschillende ruimten en kregen zo een gedetailleerde indruk van de dagelijkse 
gang van zaken. De winkel was inmiddels in bedrijf en dat was te merken! 
Natuurlijk waren er passende hapjes en drankjes om de vreugde kracht bij te 
zetten. Al met al kijken we terug op een fraaie opening en kan het werk nu weer 
verder gaan.  

Een ieder is van harte welkom om te komen kijken en snuffelen! 
De kringloopwinkel is vooralsnog iedere donderdag en vrijdag geopend van 10:00 - 
15:30. 
Het sorteren van kleding gebeurt op dinsdagochtend en woensdagochtend van 
8:30 – 11:30. 
 
Verdere en actuele informatie vindt u op www.nachamu.org  
 

http://www.nachamu.org/
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RIJBEWIJSKEURING 75+  
 

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN:  woensdagen 14 sept., 5 + 19 okt., 2 +16 nov.,    
7+21 dec. 2016 
LOCATIE:  het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te Culemborg. Het 
gebouw is op genoemde data geopend vanaf 10:00 ‘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 keurings-kosten 
voor vrachtauto/bus bedragen € 35,00. 
(U dient genoemde kosten contant te betalen aan de arts.) 
GEZONDHEIDSVERKLARING: Met ingang van 13 april jl. kunt u op de dag van de 
keuring een gezondheidsverklaring krijgen die u ter plaatse moet invullen.  
U kunt deze namelijk niet meer verkrijgen op het gemeentehuis. U dient daarvoor 
€ 35,00 te betalen. 
MEEBRENGEN:  
Voor de keuring dient u mee te brengen: 

1. een flesje met uw eigen urine, 
2. een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis 

af te halen bij uw eigen apotheek), 
3. de bril die u draagt tijdens het autorijden, 
4. uw rijbewijs,             
5. uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas. 

Voor meer info.: dhr. A.H. (Ton) Scholtens, tel.: 0345-753039 
 
 

WERKEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID 
 

Leren hoe je gebruik kunt maken van digitale 
(overheid)diensten van de gemeente, het UWV en de 

Belastingdienst. De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om 
aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een 
verhuizing. De cursus wordt gegeven in de bibliotheek en is voor inwoners van 
Culemborg die al wel met internet kunnen omgaan. De cursus (09:30-11:30) 
bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt gegeven in kleine groepjes van 8 personen. 
Deelname is gratis (van tevoren wel aanmelden via tel. 0344 639940)  
Cursusreeksen op:  Donderdag 13, 20, 27 oktober en 3 november 

Donderdag 24 november, 01, 08, 15 december  
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AGENDA  SSCC 
       SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 

Za.   03 sept. 
Rondleiding oude stadhuis,Oude Vismarkt 4 
 ’t Savourij Parijsch. Zie DE KIJKER 7, pag. 8 
Stadswandeling, Voorplein Elisabeth Weeshuis 

14:00 – 15:00 
13:00 – 23:50 
11:00 

Zo.  04 sept. 
Muziek in  Plantage: Jazz Band+wijnproeverij 
Rondleiding Elisabeth Weeshuismuseum 

14:00 – 16:00 
14:00 

Za.   10 sept. 
Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 
Repair Café, Dahliastraat 30 

10:00 
12:00 – 16:00 

Za. en Zo. 
10 en 11 sep 

Monumentendag in het teken van iconen en 
symbolen. 

 

Zo.  11 sept. Pianowandeling  

Vr.  23 sept. 
14e Editie van Kunstfestival LekArt, 
t/m 25 september 

 

Za.  24 sept.  Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

Zo.  25 sept. Muziek, de Plantage, Haven- en visserskoor 14:00 – 16:00 

Di.  27 sept.     
P.C.O.B.middag in  Gandhisoos, Gandhi 205 
Zie DE KIJKER 7 , pag. 4 

14:30 – 16:30 

Wo. 28 sept. 
Dagtocht Orchideeënhoeve, Luttelgeest 
Zie DE KIJKER 7 , pag. 7 

 

Za.    01 okt. 
Rondleiding oude stadhuis,Oude Vismarkt 4 
Stadswandeling, Voorplein Elisabeth Weeshuis 

14:00 – 15:00 
11:00 

Zo.    02 okt. Rondleiding Elisabeth Weeshuismuseum   14:00 

Do     06 okt. Themabijeenkomst, zie pag. 2  

Za.    08 okt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

Za.    22 okt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 10:00 

 

DIS (=Digitale Inloop Senioren) computerhulp: Vrije inloop 
- Op de maandagmiddagen, 14:00 – 16:30 in de Gandhisoos, Gandhi 205 
- Op de woensdag middag 14:30 -  16:30 in de bibliotheek, Herenstraat 29 
- N.B.: zie voor DIS COMPUTERHULP ook de agenda van BONVIE en van Huis 

van de Buurt 
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                  AGENDA  BEATRIXSTRAAT 20                                                           
                                 SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 

DATUM                                ACTIVITEIT TIJDSTIP 

Do. 01 sept. Koor “Riversound” op het Plein.Gratis 14:00-16:00 

Vr. 02 sept. Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Vr. 16 sept. Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Do. 22 sept. 
Mannenavond €2,50 / €3,50 
Zie de flyer voor het programma 

19:00-21:00 

Vr. 23 sept. Verkoop door “Klooster Mode” op het Plein   14:00-16:00 

Za. 24 sept. Radio “Nostalgia” op het Plein 14:00-16:00 

Wo. 28 sept. Accordeonnette uit Tiel, op het  Plein 19:00-21:00 

Vr. 30 sept. Beautyochtend op het Plein. Kosten €2,50 / €3,50 10:00-12:00 

Di. 04 okt. Hollandse muziekmiddag met Ben Teerink. Gratis 14:00-16:00 

Do. 06 okt. 
Dag van de ouderen met optreden van “Wij Durfe”  
uit Meteren, op het Plein. Gratis 

14:30-16:00 

Vr. 07 okt. Spel- en sjoelmiddag op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Vr. 14 okt. 
Seniorenorkest “Luctor et Emergo”, op het Plein.  
Gratis 

14:00-16:00 

Vr. 21 okt. Spel- en sjoelmiddag op het Plein. Gratis 14:00-16:00 

Di. 25 okt. Dameskoor TVO uit Tiel, op het  Plein. Gratis 14:00-16:00 

Do. 27 okt. 
Mannenavond €2,50 / €3,50 
Zie de flyer voor het programma 

19:00-21:00 
14:00-16:00 

Vr. 28 okt. 
Beautyochtend op het Plein. Kosten €2,50 / €3,50 
Live accordeonmuziek op het Plein. Gratis 

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

 

Elke woensdag:  DIS Computerhulp. Vrije inloop 10:00-12:00 
Elke woensdag:  Schilder- en tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30    
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen. 
Contactpersoon: mw. Marthie Reverda    
Elke maandag:    Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00  
Voor info: mw. Gerrie Voorhorst, tel. 520164 en/of mw. Ria Spronk, tel. 513292 
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE  
(contactpersoon: mw. Teuni Verwolf,  tel. 471000) 
 

Maandag  
09:00 –12:00   Koffie-inloop in De Ontmoeting 
09:30 –10:30  Yoga 55+ (docente mw. Marianne Lobberegt) 
10:00 –12:00  DIS: computerhulp pas weer vanaf 5 september 
18:00 –23:00  Biljarten met biljartclub De Ontmoeting 
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 mw. Aniecke van Delft 
  Open inloop. Men mag 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 
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 / koffie voor € 0,75 / € 1,00  
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  COLOFON 
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG 

Adres secretariaat: post: Lindelaan 13, 4101 WE Culemborg 
                   e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com 

K.v.K.:    64893847 
Bank:     NL58ABO 0308 6178 00 
Web:     www.seniorencollectiefculemborg.nl 

BESTUUR 

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

515013 

Secretaris /  
penningmeester 

Dhr. T.A.J. (Theo) Hendriksen 
sscc.secretariaat@gmail.com 

514879 

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

753039 

Algemeen lid Dhr. J. (Hans) Dirkse 
dirksonidus@ziggo.nl 

518935 

Algemeen lid Dhr. J. (Jan) Pieters  
jan.pieters@casema.nl 

520664 

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN 

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

532866 

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

753039 

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

753039 

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

0639142217 

“Klaartjes”-reizen Mw. M.F.C. (Riet) van Hazendonk 
mfcvhazendonk@ziggo.nl 

515001 

Belastinginvulservice Dhr. J. (Hans) van Wijngaarden 
dewijngaard@hotmail.com 

513955 

   
 

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:  

NL58RABO 0308617800 t.n.v. SSCC te Culemborg. 
 

 
 


