Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Maart 2019

Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

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

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
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.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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WIJZIGINGEN DIE VOOR SSCC EN 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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Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
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10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

SENIOREN EVENT EEN GROOT SUCCES

We organiseerden op 25 januari alweer voor de 3e keer een evenement voor de
senioren van Culemborg onder het thema: ‘de herbeleving van de zestiger jaren’.
In een overvol ‘Event Center’ genoten onze gasten van videobeelden en YouTube
filmpjes uit die vervlogen jaren. Het geheel werd vol enthousiasme aan elkaar gepraat door de geboren Culemborgers Mari Woerdenbach en Jurriën van der Veer.
De Culemborgse zangers Alex West, Mark van Veen en Sylvia Assies brachten de
nummer één hits van alle kalenderjaren. Rock ‘n Roll dansers ondersteunden de
muziekmomenten en brachten het publiek weer terug in de petticoat tijd. De Molukse zang- en dansgroep ‘Bunga Maluku’ uit Culemborg bracht de traditionele
dans de ‘Tolebo’ ten tonele. Het werd een middag met een jeugdbeleving in optima forma. Een evenement dat voor menigeen herinneringen naar boven bracht
en songs van weleer waar men uit volle borst aan mee kon zingen.
Het bestuur kreeg veel complimenten voor
de organisatie. Loftuitingen aan de producer Max Smidt waren zeer op hun plaats.
Het evenement werd afgesloten met “Till
we meet again”.
Het ‘Event Center gaat’ een tijdje dicht
want het wordt verbouwd, maar Wout Cobussen, de beheerder van het Event Center, beloofde dat we na de verbouwing
weer van harte welkom zijn. Het publiek
gaf aan dan weer aanwezig te willen zijn.
De toegang tot het evenement kon gratis worden aangeboden door de sponsering
van:
Event Center, Cultuurfonds, BuurtPanel, Brownies en Downies, Bakker Bart,
Rabobank, Zonnig Moment, Samen Verder en Hulpmiddel/bezorgd.nl
DE KIJKER MAART 2019
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Stichting Samen Verder

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

Bartje

(0345 - 517680)

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.

Koffiecorner

65+ gratis

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.

80+ reisjes
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.

Klaartje (0345 - 518300)
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.

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding!
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).

CULEMBORG HEEFT EEN Z-CAFÉ (www.zcafe.nl)
In het pand Ridderstraat 4 is sinds een paar maanden
het Z-café actief. Het is geen gewoon café, maar een
ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek in het
centrum van Culemborg. Het Z-café is toegankelijk voor iedereen. Zoek je een plek
om anderen te ontmoeten, even een kop koffie of thee te drinken, wat gezelligheid te vinden, de krant te lezen, stoom af te blazen, advies te vragen, vreugde te
delen, tranen te laten stromen, enz., dan ben je op de goede plek.
Daarnaast heeft het Z-café een breed aanbod aan activiteiten, zoals:
Wandelen, Yoga, Schilderen, Zumba, Reiki, Puzzel leggen enz.
Z-café vraagt een kleine bijdrage voor koffie/thee (€ 1,00) en voor deelname aan
een activiteit (€ 5,00).
De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 en 12.30 u.
Ook tijdens schoolvakanties is Z-café geopend.
Iedere maand wordt er een thema belicht.
Maart is het ‘Cultuur’ dat in de schijnwerpers wordt gezet. Je kunt daarbij
denken aan muziek en kunst, etc. April zal 'Gezondheid' het onderwerp zijn.

FORMULIERENBRIGADE CULEMBORG
Bij de Formulierenbrigade kan men (gratis) terecht voor:
- hulp en advies bij alle vragen over geld
- hulp bij het lezen, begrijpen en invullen van brieven en formulieren
- advies bij betalingsachterstanden
- ondersteuning bij het ordenen van uw administratie
- advies over (minima)regelingen
De Formulierenbrigade is een Toeslagen servicepunt van de belastingdienst. Men
kan zonder afspraak naar een spreekuur komen. In de Salaamander op dinsdag van
9.30 tot 11.30 u. en op donderdag van 13.30 tot 15.30 u. en in het Stadskantoor op
dinsdag van 9.30 tot 11.30 u. en op vrijdag van 9.30 tot 11.30 u.
De Formulierenbrigade is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus wilt en
kunt u Culemborgers ondersteunen bij hun administratie, adviseren bij vragen
over geld en uitzoeken of mensen gebruik kunnen maken van regelingen?
De Formulierenbrigade komt dan graag met u in contact.
U wordt hiervoor ingewerkt!
Karin Burgers ElkWelzijn, 06-20718053, kburgers@elkwelzijn.nl
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Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg
Tel. 0345-513370

Culemborg
Anthonie van Diemenstraat 6,
0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd
06-01-141 12:23

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL
Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
Speciaal
voorsporten
ANBO-leden:
sporten
op
2 keer
per week
voor € 10,per maand
woensdag
dinsdag eniedere
vrijdagmaandag,
van 11.00dinsdag,
tot 14.00
uur vooren
10vrijdag
euro per maand.
van 11:00 tot 14:00 u

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

DAGTOCHT ROTTERDAM EN RIDDERKERK woensdag 10 april 2019
(zonder diner)

Via onze gebruikelijke opstaproute (let wel: een halfuur eerder dan anders)
rijden we voor koffie met gebak naar een adres onderweg naar Rotterdam.
Om ca. 10.30 u. stapt een Gildegids op de bus voor een rondrit met uitleg door de
stad Rotterdam.
Om 12.30 u. lunchen we (mét kroket!) bij restaurant ‘De Zwarte Zwaan’ aan de
Maas en rond 14.00 u. vertrekken we naar Ridderkerk.
Bij de firma ‘Van Noppen’ in Ridderkerk krijgen we een demonstratie chocolade
maken, film en proeverij. Om ca. 16.45 u. vertrekken we daar en naar verwachting
zijn we tussen 17.45 u. en 18.15 u. terug in Culemborg.

Aanmelden:

tot 20 maart, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier (op pagina 21) bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.

Kosten:

€ 49,00 p.p. Dit is inclusief vervoer, 1 x koffie met gebak, lunch met kroket, arrangement chocolade atelier Van Noppen met 2 x koffie en gebak.

Betaling:

graag ook vóór 20 maart 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.
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

08.00 :
08.05 :
08.10 :
08.15 :
08.20 :
08.25 :

Garage Streef
Betsy Perkweg/Roosje Vos
Otto van Reesweg/ Vianense Poort
Lalainglaan/hoek Dreef
Driestad (bij bushalte)
t/o Kruidvat Chopinplein
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PARTYCENTRUM

KAASSHOP

DE LANTAARN

CULEMBORG

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 0345 - 512819
0345 - 534857
Fax
06 - 51297983
GSM:

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

‘

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

10% KORTING

(bij een reservering)

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

www.partycentrumdelantaarn.nl

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl

WEL OF NIET WASSEN VAN KIP
(Overgenomen van MAX ledenblad)

De meningen zijn verdeeld als het gaat om het wel of niet wassen van kip voor dat
hij de pan in gaat. In Indische kookboeken wordt vaak geadviseerd de kip af te
spoelen voor gebruik en ook de beroemde kookboekenschrijfster en televisiekok
Julia Child behoort tot de groep mensen die kip altijd wast voor het bakken. Maar
heeft het wel nut?

Verspreiden bacteriën

Hygiëne is voor velen de reden om de kip te wassen. Kip kan een bron van bacteriën zijn. Maar de kip wassen schijnt dit alleen maar erger te maken. Volgens professor Donald Schaffner moeten we rauwe kip nooit wassen. Schaffner is professor
voedselwetenschappen aan de Rutgers Universiteit van New Jersey in Amerika.
Kip, net als ander rauw vlees, kan de Campylobacterie bevatten. Dit is een bacterie
die voorkomt in de darmen van dieren. Besmetting vindt plaats door opname van
bacteriën via de mond. Er is maar een heel kleine hoeveelheid bacteriën nodig om
iemand ziek (diarree en darmontstekingen) te maken. De bacteriën zijn op vele
verschillende manieren over te dragen. “Door de kip te wassen verspreiden de bacteriën zich door de hele keuken. Wassen van de kip spettert immers, waardoor de
bacteriën op het aanrecht en in de gootsteen terechtkomen”, aldus Schaffner.

Kerntemperatuur

Een andere belangrijke bron van besmetting is het onvoldoende verhitten van
voedsel vooral van kippenvlees. Wilt u zeker weten dat de kip goed gaar is en alle
bacteriën zijn gedood, dan moet het vlees een kerntemperatuur hebben van
75 graden. Dit kunt u eenvoudig meten door een kerntemperatuurmeter te prikken in het dikste gedeelte van de kip. Voor rund-, kalfs- en varkensvlees gelden
weer andere kerntemperaturen.
Twijfelt u, vraag het dan aan uw slager. Hij kan u hier goed over adviseren. En
houdt u van kip in een krokant jasje? Dan is het nog een extra reden om de kip niet
te wassen. Want door de kip te wassen voor gebruik wordt het vrijwel onmogelijk
om hem nog krokant te bakken.

Aparte plank

Reden genoeg om de kip niet te wassen. Maar pas wel op met het bereiden van
kip. Gaat u de kip snijden? Gebruik dan een aparte plank, dus niet die waar u ook
de rest van het eten op snijdt. Spoel de plank goed af met heet water. Was ook direct uw handen met zeep om verspreiding van de bacteriën te voorkomen.
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Voor al uw kadootjes
kunt u terecht bij
(Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel
www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Wij kennen uw
auto door en door:
vertrouwd bij het
juiste adres.

Welkom

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

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.visscher.nl

Wist u dat wij:
-

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

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

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

Markt 6 in Culemborg

UIT HET LEVEN GEGREPEN …!
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Het was acht uur. Ik zette de televisie aan om naar het Journaal te kijken. Nou,
daar werd ik niet vrolijk van. Natuurrampen, oorlog, criminaliteit en vandalisme
beheersten bijna het gehele nieuws. Alleen het weerbericht was positief: een
beetje vorst en zonnig.
Ik dacht toen weer aan een moment dat ik ervoer toen ik bij een vriendin was.
Haar kleine jongen zat met de computer te spelen en was aan het gamen. De een
na de ander werd vermoord en doodgeschoten. Over onze reactie op een bepaald
bericht dat op het Journaal voorbijkwam, was hij zeer verbaasd. Waarom waren
wij zo verontwaardigd dat er een moord was gepleegd? Ik kon toen op dat moment begrijpen dat het voor kinderen heel moeilijk is om fictie en realiteit uit elkaar te houden. Het ene is leuk en het andere vreselijk. Ik maak me zorgen dat de
huidige jeugd opgroeit met spelletjes waarin doodschieten en vermoorden normaal is. Hoewel ik nog wel weet dat vroeger de jongens met een plastic pijpje op
een stuk hout ook wel oorlogje speelden, maar dit was een uurtje op straat met
vriendjes. Er werd niet echt doodgeschoten, maar alleen werd er “pangpang” geroepen. Nu zit men de hele dag met deze spelletjes op de computer, zelfs net voor
bedtijd. Heeft de toename van criminaliteit en vandalisme onder jongeren hier iets
mee te maken? Ik hoop van niet. Ik vind het jammer dat de goede dingen van de
jeugd door de pers en media zo weinig worden belicht. Alleen dat kleine percentage van de jeugd dat ontspoort beheerst de pers. Laten we het eens omdraaien
en laten zien dat de jeugd wel degelijk hele goede kanten heeft. Jongeren die ouderen helpen, jongeren die aan hun toekomst werken, hun eigen geld verdienen,
jongeren waar wij als senioren trots op zijn. Jongeren, die niet alleen werken voor
hun eigen toekomst, maar ook voor de onze. Dat moet in de media meer worden
belicht, dat is mijn mening!!
H.S.
BELASTINGINVULSERVICE 2018
Voor het invullen van uw belastingaangifte 2018 staat het
‘belastinginvulteam voor senioren’ voor u klaar. Om hiervan
gebruik te kunnen maken dient u lid te zijn van KBO-PCOB, ANBO of vriend te zijn
van het Senioren Collectief (dat bent u met een minimale donatie van € 20,00).
Degenen die reeds gebruik maakten van deze service worden automatisch benaderd door de invuller van het vorige jaar. Voor vragen of nieuwe aanmeldingen
kunt u terecht bij onze coördinator belastingdienst: Rini van Reek (zie colofon).
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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

PLANNING DAGTOCHTEN 2019
DAGTOCHT ROTTERDAM EN RIDDERKERK: WOENSDAG 10 APRIL (zonder diner)
Na onderweg koffie met gebak te hebben genuttigd,
stapt een Gildegids op de bus voor een rondrit met uitleg door de stad Rotterdam. Na een lunch (mét kroket)
aan de Maas vertrekken we naar de firma ‘Van Noppen’
in Ridderkerk alwaar een demonstratie: chocolade maken, film en proeverij.
DAGTOCHT MELDERSLO/MAASEIK: WOENSDAG 22 MEI (met diner)
Bij museum ‘De Locht’ in Melderslo gebruiken we koffie
met Limburgse vlaai en krijgen we een rondleiding. Museum ‘De Locht’ heeft als doel het verzamelen, onderzoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch
als dynamisch, van gebouwen, werktuigen, technieken en
teelten in de tuinbouw. In het bijzonder de teelt van de asperge- en champignon in de traditioneel agrarische sector
op de Noord-Limburgse zandgrond. Na een lunch met aspergesoep en kroket vertrekken we naar Maaseik voor een
prachtige rit met het toeristische treintje “De Sajelaer”
door Maaseik en regio. Op de terugweg stoppen we voor
een 3-gangen diner in Gameren.
DAGTOCHT URK: WOENSDAG 3 JULI (zonder diner)
Na onderweg koffie met gebak gebruikt te hebben, checken we in op
Passagiersschip ‘De Zuiderzee’ in Urk
voor een vaartocht van twee uur en
een lunch met kroket. In de middag
bezoeken we museum ‘Het Oude Raadhuis’ in Urk.
DAGTOCHT OOIJPOLDER EN KLEEF: WOENSDAG 14 AUGUSTUS (zonder diner)
Na koffie met gebak te hebben genuttigd,
maken we een rondrit met ‘De Zonnetrein’
door de Ooijpolder. In de Ooijpolder gebruiken we de lunch met een kroket. In de middag rijden we naar het Duitse plaatsje Kleve en daar heeft u tijd om in het gezellige centrum te shoppen.
DE KIJKER MAART 2019
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Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen
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.

Keuze uit ruim
16.000 artikelen

Jouw
boodschappen
door ons
geselecteerd

Bezorgen of
ophalen wanneer
het jou uitkomt

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

Gegarandeerde
kwaliteit

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525

vervolg pagina 15

DAGTOCHT BIESBOSCH/WOUDRICHEM: WOENSDAG 25 SEPTEMBER (met diner)
Op het museumeiland Biesbosch
gebruiken we koffie met gebak
en met een fluisterboot varen we
door de Biesbosch. De lunch
vindt plaats tijdens bezoek aan
het Museum. In de middag is er gelegenheid voor een stadswandeling van een uur
o.l.v. een gids door Woudrichem. Daarna is er vrij te besteden tijd in Woudrichem.
Op de terugweg wordt u een 3-gangen diner aangeboden.
DAGTOCHT ZAANSE SCHANS: WOENSDAG 30 OKTOBER (met diner)
Na onderweg koffie met gebak
genuttigd te hebben, maken we
een rondrit door de Zaanstreek.
Na een lunch met kroket maken
we een rondvaart en daarna heeft
u vrije tijd in de Zaanse Schans.
Op de terugweg stoppen we voor een 3-gangen diner.

HERINNERING:
Zie voor het 80+ REISJE van 16 maart op pag. 17 van de vorige De Kijker
WETENSWAARDIGHEDEN

FOELIE
Wist u dat foelie familie is van de nootmuskaat? Sterker nog: voordat u ze in
de keuken gebruikt, groeien ze samen
en zitten ze aan elkaar vast. Foelie is namelijk de zaadrok – het omhulsel – van de nootmuskaat. Deze aromatische specerij is heerlijk bij vis, in bechamelsaus maar ook in runderstoofpotten en zelfs in
zoete gerechten. In speculaaskruiden zit bijvoorbeeld vaak foelie. Foelie vormt een
ideale combi met witte en zwarte peper, laurierblad, kruidnagel, kaneel en gemberwortel.
DE KIJKER MAART 2019
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Heeft u hulp nodig
van een vrĳwilliger?
Bent u mantelzorger?
Wilt u dat onze wĳkcoach
met u meedenkt?
Wilt u vrĳwilliger worden?
Zoekt u een plek waar u
samen met anderen kunt
koffie drinken, eten, biljarten,
sjoelen, breien, etc.?
Wilt u iets doen of opzetten
in uw eigen buurt?

Meerlaan 22
Culemborg
0345 – 515 227
www.elkwelzĳn.nl
info@elkwelzĳn.nl

ElkWelzĳn is er ook voor u in Culemborg!
ELK 17008 Advertentie ANBO.indd 1

07-12-2017 13:41
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topmerken
in huys.

Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

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

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

\

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

RIJBEWIJSKEURING 75+

info.Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550

DATA RIJBEWIJSKEURINGEN: op de vrijdagen 08 + 22 maart,

12 + 26 april,10 en 17 mei 2019 en 07 en 21 juni 2019.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, vanaf 10.00 u.vm
GEZONDHEIDSVERKLARING (LET OP: GEWIJZIGDE PROCEDURE)
u kunt deze, op genoemde dagen, (tegen contante betaling) kopen in het Rode
Kruis gebouw. Deze invullen en opsturen naar het CBR. Pas na behandeling door
het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden
afgesproken en uitgevoerd.
AANVRAGEN: na het ontvangen van de brief van het CBR zelf tijdig een afspraak
maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van een ouderenbond (ANBO, KBO, PCOB) zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50 en dient u te betalen aan de arts (pin-betaling).
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- 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 (€ 40,00) en een
betaalpas voor het betalen van de keuringskosten aan de arts.

Aanmeldformulier dagtocht op woensdag 10 april 2019 (zie pag 13)
Naam
1:

tel.nr.

nr. oprolstoel/
stapplaats rollator

dieet

2:
3:
4:
Adres van persoon nr. 1:
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Chinees
Specialiteiten Restaurant
King’s Palace

  
   
    


 





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

TOP THEATER FRANSCHE SCHOOL OP MAANDAGMIDDAG 11 MAART
‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’
ERNST DANIËL & COOSJE SMID

Een warm en intiem concert waarin de mooiste en meest
intieme liedjes klinken. Liedjes die nooit vergeten zijn en
van ouder op kind worden overgebracht. Liedjes van Ramses Shaffy, Jules de Corte, Annie M.G. Schmidt, Willem Wilmink en vele andere pareltjes brengen zij ten gehore. Liedjes die periodes uit het leven markeren en gebeurtenissen
terughalen.

LUISTERKRING KLASSIEKE MUZIEK IN DE BIBLIOTHEEK

Samen naar klassieke muziek luisteren, onder leiding van Ben Holtkamp. Het
door Ben samengestelde programma is van tevoren bekend en er wordt bij aanvang uitgelegd naar welke muziek men gaat luisteren. Er zijn geen kosten aan
verbonden. De ‘luisterkring klassieke muziek’ wordt op de 2e donderdag van de
maand gehouden om 10.00 uur in de Bibliotheek.
Meer informatie: herman.wevers@bibliotheekrivierenland.nl

LIONS BLOESEMTOCHT OP DINSDAG 18 APRIL
De LIONS CULEMBORG organiseert voor de slecht ter been zijnde Culemborgse
ouderen een bloesemtocht. Deze wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op de
derde dinsdag van april.
OPGEVEN: liefst per mail: bloesemtochtculemborg@gmail.com
(met naam, adres, telefoonnummer plus contactadres/contacttelefoon)
Dit kan tot uiterlijk: 1 april 2019.
TIJD VAN OPHALEN: tussen vijf en zes uur. Zorg dat u om vijf uur klaar staat!!
Met vriendelijke groet, namens het Bloesemtochtcomité van de Lions,
Peter Otten, tel. 06-5356 6239.
DE KIJKER MAART 2019
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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

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten

BOOMPLANTPROJECT IN WEST TANZANIA
SSV (STICHTING SAMEN VERDER) HEEFT TWEE NIEUWE BUSJES
Het Jane Goodall Instituut beschermt chimpansees en hun leefgebieden in Afrika. Samen met
Greenchoice werkt zij aan het behouden van
oerbossen. In hun nieuwste boomplantproject
verbinden ze twee chimpanseeleefgebieden in
West-Tanzania met elkaar. Door het bos uit te
breiden en te beschermen, draagt dit project bij
aan de compensatie van de CO2-uitstoot van
hun klanten.

Wat houdt dit boomplantproject in?
Greenchoice en het Jane Goodall Instituut starten een nieuw boomplantproject in West-Tanzania. Samen planten ze 1.200.000 bomen. Met al die bomen compenseren ze
de CO2-uitstoot van het aardgasverbruik van hun klanten. Met het nieuwe bos
creëren ze ook een verbindingszone tussen twee bestaande bossen, waarmee
het leefgebied voor chimpansees een stuk vergroot wordt. Ze werken daarbij samen met Roots & Shoots, het educatieve jongerenprogramma van het Jane
Goodall Instituut.
De nieuwe bomen en planten zorgen ervoor dat de dieren zich gemakkelijk tussen de twee bossen kunnen verplaatsen. Met en voor de gemeenschappen uit
de buurt zoeken eerdergenoemde instituten naar duurzame inkomstenbronnen,
terwijl ze ontbossing en klimaatverandering terugdringen. De lokale bevolking
krijgt de kennis en vaardigheden om door het ontwikkelen van de gemeenschap
brood op de plank te krijgen. Door een betere conditie van het bos heeft ze bovendien gemakkelijker toegang tot producten uit het bos en slingeren de chimpansees vrolijk door. De bossen halen CO2 uit de lucht en slaan dit op. Wanneer
bossen vernietigd worden komt de CO2 weer vrij. Daarom is, naast aanplant,
duurzame bescherming ook noodzakelijk.
Naast compenseren is het mogelijk om groen gas op te wekken: dit is gas dat
schoon wordt opgewekt in Nederland uit hernieuwbare, oneindige bronnen. Dit
duurzaam opgewekte ’biogas’ is nog zeer beperkt beschikbaar, dus is het nog
niet mogelijk om 100% duurzaam opgewekt gas te leveren aan al hun klanten.
Naast de investering in duurzame energie investeert Greenchoice om die reden
in bosbescherming en aanplanting. Daarnaast zorgen boomplantprojecten voor
behoud van biodiversiteit en ondersteunt het de lokale bevolking.
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Verrassend veel
meer dan wonen!
“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 Behandelcentra
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder
een beroep te doen op mijn kinderen!”
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

Werkgebied
Regio Rivierenland:
Culemborg, Ochten, Maurik,
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.
Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl

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

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
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 - 510 734 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

AGENDA
DATUM

MAART 2019

SSCC

ACTIVITEIT

TIJDSTIP

Za.

02 mrt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Za.

02 mrt. Rondleiding in het Oude Stadhuis

14:00-15:00

Zo.

03 mrt. Jazz in ‘De Blusser’ in Beusichem

14:30

Zo.

03 mrt. Familieprogramma in weeshuismuseum

14:00

Vr.

08 mrt. Rijbewijskeuring, zie pag. 21

10:00

Ma.

11 mrt. TOP -voorstelling Fransche School, zie pag. 23

14:00

Do.

14 mrt. Aanschuif eettafel, in de ‘Salaamander’

17:30-

Do.

14 feb. Luisterkring in bibliotheek, zie blz. 23

10:00

Zat.

16 mrt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840

10:00

Zat.

16 mrt. 80+ Bingomiddag, zie pag.17 van vorige De Kijker

Vr.

22 mrt. Rijbewijskeuring, zie pag. 21

10:00

Do.

28 mrt. Aanschuif eettafel in de ‘Salaamander’

17:30-

Za.

30 mrt. Wandelen vanaf De Raaf nr. 2 (0345 513840)

10:00

Vóór 1 april

Kan men zich opgeven voor de Lions Bloesemtocht
van dinsdag 18 april 2019, zie pag. 23

17:00-

IN HET WEESHUISCAFE/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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Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

4ma,a5ltij0d
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

verschillende
menu’s

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

TEL. 0344 – 693 771

INFO@JBFOOD.NL

AGENDA

MAART 2019

BEATRIXSTRAAT 20

Tot en met april zijn er geen grote activiteiten omdat het plein nog in verbouwing
is. Bestaande activiteiten vinden in die periode in andere ruimtes plaats maar
kunnen tijdens de verbouwing misschien ook nog veranderen. Houd daarom de
wekelijkse flyer in de gaten of bel naar W&G tel. 0345 470380

ELKE MAANDAG
-

Brei- en Haakcafé (locatie: Lanxmeer). Vrije inloop 09.30 tot 12.00 u.
Info: Gerrie Voorhorst, 0345 520164 en/of Ria Spronk, 0345 513292

ELKE WOENSDAG
-

-

Schilder- en Tekenclub (locatie: Heimanslaan)
09:30-11:30 Geen kosten: zelf schilder-, teken/knutselspullen meebrengen.
Info.: Marthie Reverda
Klassiek uurtje (locatie Kleine oefenzaal)
Vrije inloop van 10.30 tot 11.30 u.
DIS (locatie: De Hond)
Voor alle vragen en/of problemen van computer en
tablet. Vrije inloop van 10.00 uur tot 12.00 u.

HOORNS BYZANTIJNSE MANNENKOOR
Op de vierde zondag in maart a.s. zingt het Hoorns Byzantijnse Mannenkoor in
de Eucharistieviering van de Oud-Katholieke Parochie aan de Varkensmarkt. De
vaste misgezangen zoals Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Onze Vader en Agnus Dei
zijn dan te horen in hun eigen context namelijk die van de liturgie. Het koor staat
onder leiding van Dirigent Grigori S. Saroleo.
Tijdens deze viering vindt er ook een iconenwijding plaats. Culemborgers die zelf
iconen maken, dan wel aangekocht hebben, kunnen die meenemen om ze te laten inzegenen. Meldt U dit dan wel op tijd via de website: Culemborg.okkn.nl.
Aansluitend is er in de middag van 14.15 - 15.15 u. een concert in dezelfde kerk
onder de titel 'Op weg naar Pasen' waarbij de byzantijnse gezangen worden gezongen die horen bij Vastentijd, Goede Week en Pasen. Entree is gratis, wel is er
een deurcollecte om de onkosten te bestrijden. Van harte welkom.
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ACTIVITEITEN
‘DE ONTMOETING’ IN BONVIE

contactpersoon: Teunie Verwolf, tel. 0345 471000
ACTIVITEIT

DAG EN TIJD

INFORMATIE / AANMELDEN

Boetseer club
Biljartclub
‘De Ontmoeting’
Meditatie club
Bingo

14:00-16:00
18:00-22:30

Mw. Meuleman: 06 615286782
Martin Knoest: 06 10171143

19:00-21:30
1 x per maand
Dinsdag
14:00-16:00
20:00-22:00
19:00-22:00

Irma Lodder: 06 21624009
Anneke Langras: 06 25182939

Sjoel club
Zangkoor ‘Enjoy’
Biljartclub
‘De laatste stoot’
Biljartclub
‘De Ontmoeting’
Spelletjesmiddag
Mahjong club
Scrabble club
Klaverjas club
Biljartclub ‘Bon Vie’
Koersbal
Bon Fit 55-plus
Breiclub
Leesclub
Aanschuiftafel:
gezellig eten met elkaar
Koffie inloop

30

Maandag

Woensdag
12:30-17:00

Marianne Lapien: 06 37228779
Anniecke v. Delft: 06 16808333
Fred Jägers, 06 20329229
Martin Knoest: 06 101711433

14:00-16:30
De Ontmoeting: 0345 471000
20:00-22:00
J.J. Vosse: 0345 516961
Donderdag
14.00-16:00
Marianne Lapien: 06 37228779
14:00-17:00
Janny van Diejen: 0345 513961
12:30-17:00
Peter Schiks: 06 23110738
19:00-23:00
19:00-21:00
Margot Kersaan: 06 23597263
Vrijdag
09:00-09:45
Carien Smit: 0345 641535
10:00-12:00
Adrienne Baars: 0345 517974
1x per maand
Hannie Brandt: 06 44388981
vanaf 17:45
De ontmoeting: 0345 471000
(deur open
info@proeftuindeontmoeting.nl
vanaf 17:00)
Dagelijks 09:00-12:00
Zaterdag 10:00-14:00
Zondag 10:30-14:00
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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

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

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

