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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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BESTUURSMEDEDELING
Vanwege zijn verhuizing naar Arnhem stopt Theo Slagboom
met zijn functie in Senioren Collectief.
In zijn bestuursperiode heeft hij zich met enthousiasme en
gedrevenheid ingezet voor de belangen van de senioren in
Culemborg. In zijn representatieve functie heeft hij
menigeen gewezen op problematische situaties voor en van
ouderen in de Culemborgse samenleving.
In het Ouderenoverleg met ElkWelzijn en KBO-PCOB was hij
een waardevolle gesprekspartner. Wij danken Theo voor
zijn inzet en tijd die hij aan Senioren Collectief heeft
gegeven.
Wij wensen hem en zijn vrouw Marja nog vele goede jaren in het mooie Arnhem.
Hennie Smidt, voorzitter

KENNISMAKING MET WETHOUDER S. BUWALDA
Woensdag 26 september was de reguliere bestuursvergadering van Senioren Collectief Culemborg. Op onze uitnodiging
was wethouder Buwalda aanwezig. Hij vertelde dat hij vanuit
de Raad opdracht had gekregen om vorm te geven aan het
jeugd- en ouderenbeleid in Culemborg.
Het bestuur had een aantal onderwerpen op de agenda
staan om met hem te bespreken waaronder:
 Avri (afvalverzamelpunten)
 Rollator, rolstoel en scootmobiel (on)vriendelijke bestrating
 Voortredende digitalisering
 Beschikbaarheid pinautomaten in Culemborg
AVRI
De onrust onder ouderen over verzamelpunten van de afvalcontainers was een
groot onderdeel van het gesprek. Vooral kwam naar voren dat voor mensen die
minder mobiel zijn de afstand vanaf hun huis naar het verzamelpunt wel heel erg
groot is. De wethouder reageerde met de bemerking dat ouderen met een
rollator ook boodschappen kunnen doen bij de supermarkt in de buurt.
DE KIJKER NOVEMBER 2018
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Vervolg van pagina 5
De afstand naar de verzamelbak is
vergelijkbaar met de afstand naar de
supermarkt. Hij realiseerde zich wel
dat er uitzonderingen zijn.
Hij gaf aan dat daar extra aandacht
aan zal moeten worden besteed.
Er zijn inloopavonden geweest om
individuele problemen te bespreken.
De bestuursleden gaven aan dat met name de ouderen, die slecht ter been zijn
of niet meer de deur uit komen, daar waarschijnlijk niet naar toe zijn geweest.
De wethouder merkte op dat er wel een mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke problemen bespreekbaar te maken. Men kan via de website van de
gemeente reageren.
Er is tevens afgesproken dat reageren ook kan via Senioren Collectief, KBO-PCBO
of bij de wijkcoaches van ElkWelzijn. Dit is niet alleen over de verzamelpunten,
maar ook over persoonlijke situaties die om een oplossing vragen. Over de
kosten van deze nieuwe inzamelmethode waren de beleidsbepalers op het
moment van ons gesprek nog in onderhandeling.
SLECHTE BESTRATING
Tevens kwam aan de orde de slechte bestrating en toegankelijkheid van diverse
plekken in Culemborg voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel. Dit
werd door de wethouder aangehoord, maar hij gaf aan dat dit niet direct
oplosbaar is.
Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het ouderenbeleid in Culemborg nog in
een ontwikkelingsfase zit. De wethouder gaf aan dat hij zich hierover terdege wil
laten informeren. Hij wil er tijd voor uittrekken om met allerlei organisaties te
praten en vraagt hiervoor nog even de tijd.
Omdat de wethouder om 11.00 u. weer weg moest, zijn de overige punten
blijven liggen. Afgesproken werd om in een latere fase hier nog eens op terug te
komen.
Jan Pieters
bestuurslid Senioren Collectief Culemborg en voorzitter KBO-PCOB
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KORTE DAGTOCHT WOENSDAG 12 DECEMBER
NAAR DE KERSTMARKT ‘WINTERDROOM’ TE LUTTELGEEST

Het kloppend hart van ‘WinterDroom’ is de gezellige geheel overdekte kerstmarkt in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. Deze is gratis te bezoeken. Wandel
langs meer dan veertig verschillende kraampjes, gevuld met leuke snuisterijen,
en shop jouw decemberlijstje bij elkaar. Ook aan winterse lekkernijen ontbreekt
het op deze kerstmarkt niet. Strijk neer op het gezellige horecaplein en trakteer
jezelf op bijv. een overheerlijke kom snert of een glaasje glühwein.
Op woensdag 12 december vertrekken wij per touringcar volgens onderstaande
ophaalroute. Wij verwachten rond 10.45 u. te arriveren bij de kerstmarkt, waar
we met koffie/thee en gebak worden ontvangen. Van ca. 11.15 tot 14.30 u. kunt
u op de Kerstmarkt rondsnuffelen. Op eigen kosten kunt u tijdens lunchtijd
(indicatie: 12.30-13.30 u.) iets bestellen op het horecaplein. Wilt u de tuinen van
‘Orchideeën Hoeve’ bezoeken, dan kan dat optioneel voor de entreeprijs van
€ 13,00 p.p.
De bus vertrekt om 14.30 u. en we verwachten tussen 16.00 en 16.30 u. terug te
zijn in Culemborg.
Aanmelden:

Kosten:
Betaling:

tot 26 november, bij voorkeur per e-mail:
yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier ( zie
pag. 21) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB
Culemborg,
€ 18,00 p.p.; dit is inclusief 1x koffie met gebak en busvervoer.
graag ook vóór 26 november op rekening:
NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.

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 : A. van Lalainglaan/hoek Dreef
O 5. 08.50 : Driestad (bij bushalte)
O 6. 08.55 : Kruidvat Chopinplein
DE KIJKER NOVEMBER 2018
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 80+ REISJES

Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) en Stichting Samen Verder (SSV)
zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om 80+ reisjes voor inwoners
van Culemborg te (blijven) organiseren. Het uitgangspunt is ouderen boven de
80 jaar een gezellige middag aan te bieden.
De coördinatoren van SSCC en SSV plannen in juli en augustus iedere week een
reisje en in de overige maanden (behalve in december) één reisje.
De bijdrage voor de reisjes wordt zodanig vastgesteld dat deze geen financiële
drempel zal opwerpen. Alhoewel 80+ de doelgroep is, kan er voor de coördinatoren van SSCC en SSV aanleiding zijn af te wijken van deze leeftijdsgrens. Voor
mensen met een beperking (bijvoorbeeld in rolstoel) geldt de leeftijdsgrens niet.
Zij dienen echter wel zelf te zorgen voor een begeleider.
De 80+ reisjes worden op de website van SSCC (seniorencollectiefculemborg.nl)
en SSV (stichtingsamenverder.com) vermeld. Daarnaast zet SSCC deze reisjes in
‘De Kijker’ de gratis thuisbezorgde bron van informatie voor ouderen, en worden
de 80+ reisjes opgenomen in de nieuwsbrief van SSV.
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80+ REISJE IN SAMENWERKING MET SSV
PANNENKOEKEN ETEN IN ‘DE VUURSCHE BOER’ IN DE LAGE VUURSCHE
ZATERDAG 17 NOVEMBER
U kunt zich vanaf 1 november
inschrijven voor dit zaterdagmiddagreisje. Er is plaats voor één rolstoelgebruiker. Deze persoon dient zelf
voor een rolstoel te zorgen en voor
iemand die hem of haar begeleidt.
Opgeven:
bij Elly Corton, tel. 0345 515498 (bij voorkeur ’s avonds).
Elly heeft geen voicemail; bij geen gehoor later nogmaals bellen.
Kosten:
€ 15,00 p.p. Hierbij zijn inbegrepen: het vervoer en een pannenkoek inclusief een
drankje.
Vertrek en thuiskomst:
U wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u.
U wordt weer thuis gebracht tussen 17.00 uur en 17.30 u.

HANDWERKCLUB ZOEKT ACTIEVE BREISTERS
In zorgcentrum ‘Kulenburg’ is er elke woensdagochtend van
10.00 tot 11.30 u. handwerken, zoals o.a. mutsjes breien voor
een goed doel. De handwerkclub zit op de begane grond in de
salon “Bloesem”. Kom gerust eens bij ons binnenlopen om te
kijken of deze activiteit iets voor u is.
Er is altijd begeleiding aanwezig om u te helpen.
Gezamenlijk drinken we ook altijd koffie met elkaar en praten over alledaagse
dingen. Contactpersoon: Tiny van Dam, tel. 0345 516282

EN EEN ANDERE BREICLUB VRAAGT RESTEN WOL EN KATOEN
Voor onze breiclub in het Weeshuiscafé kunnen wij uw restanten wol/katoen
goed gebruiken. U kunt deze inleveren elke woensdagmiddag tussen 14.00 u. en
16.00 u. in het Weeshuiscafé/Bibliotheek.
Of u kunt bellen naar 0345 513292 en dan komen we het graag bij u ophalen.
Met vriendelijke groeten, Ria Spronk
DE KIJKER NOVEMBER 2018
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OUDERENMISHANDELING
ElkWelzijn heeft in samenwerking met GGD Rivierenland en ‘Veilig Thuis’ een
workshop over Ouderen Mishandeling georganiseerd. In Nederland wordt naar
schatting één op de 20 ouderen mishandeld. En wellicht zijn het er nog veel
meer. Waar moet bijvoorbeeld bij ouderenmishandeling aan worden gedacht en
wie doen dit dan? Vaak zijn het mensen rondom de zorg van iemand die niet
meer voor zichzelf kan opkomen en afhankelijk is van anderen. Denk hierbij aan
familie, kinderen, kleinkinderen, buren en hulpverleners. Hieronder enkele
situaties die als mishandeling kunnen worden aangemerkt.
o Bedreiging
o Lichamelijke of psychische mishandeling
o Seksueel misbruik
o Verwaarlozing
o Diefstal
o Ontnemen van rechten, zoals het weghouden van bezoek en post.
De workshop was met name bedoeld om aan te geven dat, als er signalen zijn
dat er iets niet in de haak zou kunnen zijn (‘het onderbuik gevoel’), hier dan over
gepraat moet worden met de familie van betrokkene. Of neem contact op met
één van de Sociale Wijkteams of de wijkcoach van ElkWelzijn. Samen met de
Ouderen Adviseur kan dan worden gekeken of er aandacht aan betreffende
situatie moet worden besteed.
Wijkcoach ElkWelzijn: tel. 0345 515227
Sociale Wijkteams: tel. 06 46 98 52 75
of via e-mail sociaalwijkteam@swtculemborg.nl
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GRATIS COMPUTERHULP VOOR 50+ERS
Sinds 5 september 2018 geven de leden van de ‘Digitale Inloop Senioren’’ (DIS)
weer gratis computerhulp aan 50-plussers.
De DIS-groep kan hulp bieden bij:







het werken met Windows
het werken met programma's als Word, Excel en PowerPoint
internetten en e-mailen
foto- en videobewerking
het beveiligen van uw apparaat en programma's
het opschonen van uw apparaat: verwijderen van ongewenste en overtollige
bestanden en bestandsonderdelen; de computer zal hierna weer sneller
werken

Wij zijn op onderstaande locaties en openingstijden te vinden:
- Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20 te Culemborg
Elke woensdagmorgen van 10.00 u. tot 12.00 u.
Te vinden op het plein, bij binnenkomst gelijk rechts.
- Openbare Bibliotheek Herenstraat 29 te Culemborg
Elke woensdagmiddag van 14.30 u. tot 16.30 u.
In de computerzaal op de tweede verdieping (lift aanwezig).
Neem, indien aanwezig, uw eigen tablet of laptop mee. Dan kunnen wij u ter
plekke de ondersteuning bieden die u wenst.
In de computerzaal van de bibliotheek zijn computers aanwezig waar u onder
begeleiding van een DIS-groepslid op mag werken. Indien u nog niet in het bezit
bent van een computer kunt u zelf ontdekken wat de mogelijkheden van de
computer zijn.
De hulp is gratis maar een donatie is altijd welkom.
Meer informatie is te vinden op:
Internet:
disgroepculemborg.weebly.com
E-mailadres:
disgroepculemborg@gmail.com
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Streep bovenstaande woorden weg in de tabel. De woorden kunnen in alle
richtingen voorkomen. Sommige letters kunnen meerdere keren gebruikt zijn.
De letters die overblijven vormen, achter elkaar gezet een gezegde.

De oplossing uit het september/oktobernummer is: KWISPEDOOR
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RIJBEWIJSKEURING 75+
info. Ton Scholtens telefoon 0345 753039
DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 09 + 16 + 23
november en 07 + 21 december.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 u.
AANVRAGEN: u wordt verzocht zelf tijdig een afspraak te maken met de
keuringsarts, via Medipartners, tel. 071-5728434. De keuringskosten voor het
BE-rijbewijs bedragen € 22,50 voor Vrienden van Senioren Collectief en leden
van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) en € 27,50 voor niet-leden. U dient
genoemde kosten (met pinpas) te betalen aan de arts.
GEZONDHEIDSVERKLARING: U kunt op de dag van de keuring een gezondheidsverklaring kopen die u ter plaatse moet invullen.
MEEBRENGEN
voor de keuring dient u mee te brengen:
- een flesje met uw eigen urine,
- een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen
bij uw eigen apotheek),
- de bril die u draagt tijdens het autorijden,
- uw rijbewijs,
- uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas,
- contant geld voor het betalen van de gezondheidsverklaring (€ 37,00) en
een betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts.

AANMELDSTROOK KERSTMARKT WINTERDROOM 12 DECEMBER 2018
(zie pagina 09)
Naam
tel.nr.
nr. opstap- rolstoel/ Dieet
plaats
rollator
1:
2:
3:
4:
Adres van persoon nr. 1:
Opmerkingen/ bijzonderheden:
DE KIJKER NOVEMBER 2018
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Het is me wat: ik heb contant geld nodig, maar waar
moet ik in Culemborg zijn om te pinnen? Op het
Chopinplein bij de ABN AMRO kan worden gepind,
maar in dat hoekje voel ik me niet zo veilig. Er staan
daar altijd wel wat jongeren op de uitkijk. De Coöp
heeft geen pinapparaat meer en bij de Emté, iets
verderop, is de pinautomaat defect. Ook het pinnen bij de Rabobank in de
Boerenstraat is erg onrustig. Toen ik laatst mijn ongenoegen hierover uitte, zei
mijn gesprekspartner: “Ik heb nooit geld op zak, ik pin alles. Geld op zak is toch
niet meer nodig”. Ik weet ook wel dat dit kan, geen geld meer in de knip en alles
digitaal betalen. Maar ik vind een beetje geld in mijn portemonnee wel heel erg
fijn en gemakkelijk. Ben ik nou zo ouderwets of kunnen we echt zonder geld op
zak? Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog niet zonder contant geld op zak
kan. Bijvoorbeeld: ik liep op dinsdag op de markt en toen hield iemand mij aan
en vroeg: “Wil je een lootje kopen van Pieter Aafjes?”. Ik trek mijn portemonnee
open en koop een lot. Of wat dacht je van een overtochtje met de pont? Wellicht
kan je die twee euro wel pinnen, dat heb ik nog niet gevraagd. Zou je in de kerk
ook al met de pin kunnen betalen en moeten we de collectant aan de deur ook
doorsturen? Maar het allerergste vind ik dat als iemand iets voor mij doet, ik
hem niet even iets zou kunnen toestoppen! Nu kan ik gelukkig zelf nog boodschappen doen, maar stel je voor dat de buurvrouw of de hulp even wat voor je
meeneemt uit de supermarkt. Moet ik dan mijn pinpas meegeven? Maar alle
instanties waarschuwen toch dat je je pinpas nooit moet uitlenen. Wat je tegenwoordig vaak ziet, is dat als een kleinkind zijn rapport laat zien, er geld wordt
overgemaakt op zijn of haar bankrekening. Dat is toch niet leuk voor zo´n kind?
Hij of zij ziet geen centjes of flappen. Het gevoel van beloning lijkt me dan ver
weg. Ja, het wordt er volgens mij niet gezelliger op. Want centjes voor een ijsje
aan een kind geven kan ook niet meer als we geen geld meer in onze portemonnee hebben. Ik ben me bewust dat ik met de tijd mee zal moeten, maar of ik het
allemaal wel wil? Ik maak me zorgen, hoe het moet als ik dat gehele digitale
systeem straks niet meer kan bijbenen. Vroeger zei men vaak : “Ach, komen die
tijden, komen die zorgen”. Daar moet ik dan maar aan denken. Ik hou nu op,
want ik moet nog even op pad om ergens in Culemborg geld zien te pinnen, want
die mooie ouderwetse portemonnee met die mooie vakjes voor papier en muntgeld is leeg en dan voel ik me ‘blut en ongemakkelijk!’
H.S.
DE KIJKER NOVEMBER 2018
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‘EEMJAZZ’ IN DE BRUINE KIP, BEUSICHEM
zondag 28 oktober 2018
U kunt genieten van een zacht spelend
kwintet dat op een sfeervolle manier
internationale nummers van toen speelt.
De band laat zich inspireren door o.a.:
Fats Domino (Blueberry Hill, I’m Walking),
Louis Prima (Jambalaya),
The Everly Brothers (Bye Bye Love),
Guy Mitchell (Singing The Blues),
Madeleine Peyroux (Dance Me To The
End of Love, Walking After Midnight)
Les Paul & Mary Ford (Johnny is the Boy for me, Mister Sandman).
Locatie:
Tijd:
Entree:
Vervoer:

Partycentrum ‘De Bruine Kip’, Klassenburgerstraat 18 te
Beusichem (tegenover “De Meent”).
van 15.30 u. (inloop vanaf 15.00 u.) tot 18.00 u.
toegang is gratis
indien u niet over eigen vervoer beschikt, kunt u tot vrijdag 26
oktober 12.00 uur Stichting Samen Verder/Klaartje (tel. 0345
520521) bellen voor vervoer naar Beusichem en terug.

THEATER OUDEREN PROGRAMMA IN DE FRANSCHE SCHOOL
maandag 12 november 2018
In het programma ’Amsterdam-Parijs’ deelt Philippe
Elan het podium met niemand minder dan Thérèse
Steinmetz. Steinmetz vertrok 18 jaar geleden naar
Frankrijk na een veelzijdige carrière en begon in
Cannes te schilderen. Nu is deze ’grande dame’ terug
alsof ze nooit is weggeweest.
Philippe Élan verwisselde in 1986 Frankrijk voor
Nederland nadat hij het concours ‘de la Chanson
Alliance Française’ had gewonnen. Hij trad in de
afgelopen jaren op met artiesten als Cor Bakker,
Louis van Dijk, Liesbeth List en Laura Fygi. Recenter is zijn samenwerking met zijn
vaste begeleider Reijer Zwart. Naast zijn samenwerking met jazz- en popmuzikanten heeft Philippe ook vaak opgetreden op klassieke podia samen met het
Gemini ensemble, Holland Symfonia en het Metropole Orkest.
DE KIJKER NOVEMBER 2018
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AGENDA

SSCC
NOVEMBER 2018

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Zo

28 okt.

Eemjazz in ‘De Bruine Kip’ zie pag. 25

15:30-18:00

Zo.

04 nov.

Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem
Rondleiding in het Oude Stadhuis

14:30
14:00-15:00

Vr.

09 nov.

Rijbewijskeuring, zie pag. 21

10:00

Za.

10 nov.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Zo.

11 nov.

Culemborg700: Kennisquiz

Ma.

12 nov.

TOP programma in ‘Fransche School’, zie pag. 25

14:00

Vr.

16 nov.

Rijbewijskeuring, zie pag. 21

10:00

Za.

17 nov.

Sinterklaasintocht
Pannenkoeken eten in Lage Vuursche, zie pag.13

Zo.

18 nov.

Culemborg700: Proeverij Bewust Culemborg

Vr.

23 nov.

Rijbewijskeuring, zie pag. 21

10:00

Za.

24 nov.

Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Do.

29 nov.

Culemborg700:
700 gezichten van Culemborg (tot 10 december)

IN HET WEESHUISCAFE/BIBLIOTHEEK HERENSTRAAT 29
Brei- en haakcafé : op de woensdagen 14:00-16:00 u.
Tablet café: op de woensdagen van de oneven weken 09:00-11:30 u.

IN DE SALAAMANDER, HEIMANSLAAN 2
Computer-inloopspreekuur ‘klik en tik‘: op maandag 11:00-11:30 u.
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AGENDA

BEATRIXSTRAAT 20
NOVEMBER 2018

DATUM

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

02 nov. Muziek- en spelmiddag, gratis
sep.
08 nov. Uilen op bezoek, gratis

14:00-16:00

09 nov. Muziek- en spelmiddag, gratis

14:00-16:00
14:30-16:00

Vr.

15 nov. Herfstmiddag, kosten € 1,50 (soep)
16 nov. Muziek- en spelmiddag, gratis
sep.
23 nov. Muziek- en spelmiddag, gratis

Di.

27 nov. Bewonersbingo, € 2,50/€ 3,50

19:00-2100

Vr.
Do.
09
Vr.
ov.
Do.
Vr.

14:00-16:00

14:00-16:00
14:00-16:00

Vr. 30 nov. Mode- en sieradenverkoop
10:00-16:00
Alle activiteiten vinden plaats op Het Plein, tenzij anders aangegeven.
Voor aanvullingen/wijzigingen: houd de maandflyer en affiches in de gaten!

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 van 09.30 tot 11.30 u. Geen kosten: zelf schilder-,
teken- of knutselspullen meebrengen. Info.: Marthie Reverda
- Klassiek uurtje. Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u.

Het Plein wordt eerdaags vernieuwd
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PROGRAMMA VASTE ACTIVITEITEN IN BONVIE
contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000
Maandag
09:30 – 10:30
18:00 – 19:00
18:00 – 23:00

Yoga 55+. Docente Carin Pieters
Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Dinsdag
13:30 – 16:00
20:00 – 22:00

Sjoelen
Zangkoor onder leiding van Anniecke van Delft

Woensdag
10:00 – 11:00
12:30 – 17:30

Zumba. Docente Ximena Arias
Biljarten met biljartclub De Ontmoeting

Donderdag
13:00 – 17:00
13:30 – 16:00
18:00 – 23:00
13:30 – 16:30
19:15 – 21:30

Biljarten met biljartclub BonVie
Scrabble en/of andere spelletjes
Biljarten met biljartclub BonVie
Klaverjassen
Koersbal

Vrijdag
09:30 – 11:30
09:00 – 09:45
10:00 – 12:00

Brei- en haakclub
BonFit 55+. Begeleiding door fysiotherapeute
Schilder/Tekenclub. Eigen materiaal meenemen

KOFFIE-INLOOP IN DE ONTMOETING (thee/koffie voor € 0,75 / € 1,00)
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00
Zaterdag
van 10:00 tot 12:00
Zondag
van 10:30 tot 12:00

IN ZORGCENTRUM KULENBURG (in benedenruimte ‘Bloesem’)
Handwerken voor een goed doel, elke woensdagochtend 10:00-11.30 u.
Zie pagina 13.
Van harte welkom!
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COLOFON
STICHTING SENIOREN COLLECTIEF CULEMBORG
Secretariaat:
Post:
E-mail:
K.v.K.: ..
Bank:...
Web: .. .
Voorzitter
Secretaris /
penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Redactie De Kijker
Distributie De Kijker
Rijbewijskeuring
Belastingen
invulservice
Dagreizen
‘Klaartjes’-reizen
Levensverhaal
Culemborg (LVC)

Lindeboom 13, 4101 WE Culemborg
sscc.secretariaat@gmail.com
64893847
NL58 RABO 0308 6178 00
www.seniorencollectiefculemborg.nl
BESTUUR
Hennie Smidt
henniesmidt@versatel.nl
Theo Hendriksen
sscc.secretariaat@gmail.com
Ton Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Hans Dirkse
dirksonidus@ziggo.nl
Jan Pieters
jan.pieters@casema.nl
CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN
Riet van Hazendonk
redactie.dekijker@gmail.com
Ton Scholtens
a.h.scholtens@tele2.nl
Hans van Wijngaarden
dewijngaard@hotmail.com
Virginie Vermeulen
virginievermeulen@hotmail.com
Riet van Hazendonk
mfcvhazendonk@ziggo.nl
Loes van Baaren
loesvanbaaren@gmail.com

0345 515013
0345 514879
0345 753039
06 49715550
0345 518935
0345 520664

0345 515001
0345 753039
0345 513955
06 39142217
0345 515001
06 44332600

De Stichting kent geen leden en heeft dan ook geen inkomsten. Wanneer u ons
wilt steunen met een (kleine) bijdrage, zijn wij u zeer dankbaar. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer: NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC
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