Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Juli 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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Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40,
Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

Kwaliteit, service
én deskundigheid

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00
www.merkxbrillen.nl

23-07-13 10:10

23-07-13 10:10

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

DRAADLOOS ALARM: WUZZI ALERT
Het mobiele alarm Wuzzi Alert is samen met gebruikers,
familie en mantelzorgers ontwikkeld. Daarom is Wuzzi
het meest gebruiksvriendelijke en goedkoopste mobiel
alarm van Nederland. Voordelen van dit systeem zijn
dat, in tegenstelling tot veel andere alarmsystemen:
- er geen aanpassingen/installatie in je huis nodig zijn
(het gaat namelijk via GSM/GPS),
- het ook op verre afstand werkt: in eigen plaats, in andere steden en zelfs in
het buitenland,
- het per maand opgezegd kan worden.
Hoe werkt het mobiele alarm van Wuzzi Alert?
Met een druk op de knop staat u in contact met uw contactpersonen of met de
Wuzzi Alert alarmcentrale. Hierbij is de positie bekend en kan er op afstand met
elkaar gesproken worden. De gebruiker draagt het fraaie superlichte mobiel
apparaatje bij zich en kan gaan en staan waar hij/zij wil. De krachtige GPS zorgt
voor een nauwkeurige positiebepaling. Ook wordt mobiel alarm Wuzzi Alert
gebruikt om overal vindbaar te zijn of automatisch te alarmeren als je te ver weg
gaat. Het werkt via de GPS/satelliet. Het is zeer gebruiksvriendelijk, direct klaar
voor gebruik.
N.B.: met een beginnende dementie staat de gebruiker met één druk op de knop
in contact met zijn of haar contactpersoon (familie, mantelzorgers of 24/7
meldkamer). De positie is bekend en er kan er op afstand met elkaar gesproken
worden. In latere dementiefase wordt Wuzzi Alert vooral gebruikt om de gebruiker
zoveel mogelijk vrijheid te geven en toch overal vindbaar te zijn. Met een zelf in te
stellen veilige zone (omgeving, vaste wandelroute), wordt de contactpersoon
automatisch gealarmeerd als de veilige zone wordt verlaten.
Men kan kiezen voor een sociaal of een professioneel alarm. Bij het sociaal alarm
bepaalt u zelf met wie u de alarmering invult. Dit zijn meestal uw familie, buren of
mantelzorgers. Bij een alarmsituatie worden deze contactpersonen een voor een
gebeld, net zo lang tot er contact is. Bij het professioneel alarm vult u de
alarmopvang in met een alarmcentrale. Onze centralisten zitten dag en nacht klaar
om het alarm te beantwoorden. Bij urgentie kunnen zij altijd de hulpdiensten
inschakelen, anders worden de contactpersonen een voor een gebeld om u te
helpen.
Voor meer info. en/of aankoop kunt u terecht bij de STMR-winkel op de markt.
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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).

Nieuwsbericht 17-04-2019

START PILOTS LOGEERZORG OM MANTELZORGERS TE ONTLASTEN
Tien gemeenten starten met een pilot
logeerzorg om mantelzorgers te
ontlasten. Door logeerzorg kunnen
ouderen die thuis zorg krijgen van
bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een
zorginstelling ‘logeren’ zodat de
mantelzorger even op adem kan komen.
Het ministerie van VWS ondersteunt de
gemeenten met 1 miljoen euro vanuit
het programma Langer Thuis. Met het geld kunnen gemeenten onder meer een
coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor
logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert
de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De pilots
worden gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie
Hermans (VVD).
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi,
maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast
raken en velen lopen het risico overbelast te worden. Om dit te voorkomen is er
ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende
zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem
te komen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg
verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’- om de
mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een
verpleeghuis.
Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. De
logeerzorg kan meerdere keren per jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden.
De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in
2018 op om deze vorm van respijtzorg verder te ontwikkelen.
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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 OOIJPOLDER EN KLEEF OP WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019
(zonder diner)

Na de opstaproute vertrekken we richting het plaatsje Ooij in de Ooijpolder. Bij
restaurant ‘Vink’ drinken we koffie/thee (2x) met ‘DROOM’-taart.

Daarna rijden we per Zonnetrein door de prachtige Ooijpolder. Deze trein rijdt op
zonne-energie en is dus milieuvriendelijk. Terug in het restaurant krijgt u een goed
verzorgde lunch met kroket aangeboden. Daarna rijden we via een mooie route
naar het Duitse plaatsje Kleve. Hier heeft u ca. twee uur, vrij te besteden, tijd in
het centrum.
N.B.: wij vinden het noodzakelijk dat u (als u dat heeft) een mobieltelefoonnummer doorgeeft, zodat wij u in voorkomend geval die dag kunnen
bereiken om de terugreis op tijd te kunnen aanvaarden. Omdat we naar Duitsland
gaan, dient u een geldige ID-kaart of paspoort bij u te hebben.
We verwachten tussen 17.30 u. en 18.00 u. terug te zijn in Culemborg.
Aanmelden:

Kosten:
Betaling:

tot 29 juli, bij voorkeur per e-mail, : yvonnebrouwers@hetnet.nl of
via het aanmeldformulier (op pag. 21) bij: Yvonne Brouwers,
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
N.B.: wilt u bij aanmelding duidelijk naam, tel.nummer(s) én
opstapplaats vermelden!
€ 45,00 p.p. Dit is inclusief 2 x koffie met “DROOM”-gebak, rit per
zonnetrein van 1 uur, met lunch en kroket, entree en vervoer per
luxe touringcar.
graag ook vóór 29 juli op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v.
SSCC Culemborg.

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O1
08.30 uur
Garage Streef
O2
08.35 uur
Betsy Perkweg / Roosje Vos
O3
08.40 uur
Otto van Reesweg / Vianense Poort
O4
08.50 uur
Lalainglaan / hoek Dreef
O5
08.55 uur
Driestad (bij bushalte)
O6
09.00 uur
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

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Ik ben alweer een weekje thuis. Want ja, we
gingen er even tussen uit. Even weg uit de sleur
van alle dag. Even een andere omgeving. Je zou
kunnen zeggen dat ik op vakantie ben geweest,
maar zo noem ik het niet. Neen, ik noem het geen
vakantie, want als je gepensioneerd bent, is het
volgens mij altijd vakantie. Ik noem het op reis
gaan. Andere culturen beleven. Andere mensen
ontmoeten. We hadden gekozen voor een groepsreis. Eerst met het vliegtuig en
later een rondreis met de bus. Maar wat word je moe van zo’n zogenaamde
vakantie. Eerst ben je al weken druk om weg te gaan. Wat moet ik meenemen. Is
het koud weer of wordt het warm. Koffers pakken.
Als je met het vliegtuig gaat mag je midden in de nacht om drie uur opstaan en op
weg gaan. Zo is het ook weer bij het terugkomen. Om maar niet te spreken van de
rondreis. Elke dag verder, elke dag vroeg op. Ik zeur nu wel erg, maar het was wel
de moeite waard. Ik heb erg genoten en veel moois gezien. Andere mensen
gesproken en vreemde culturen mogen opsnuiven. Alleen, toen ik thuis was, was ik
weer druk. Was doen, kranten doorlezen, want je moet wel even bij blijven. Want
er was veel gebeurd in die tijd: Duncan had het
songfestival gewonnen, Ajax was landskampioen
geworden, Willem Alexander en Maxima hadden
Culemborg bezocht, May was afgetreden, de
Europese verkiezingen, aardbeving in Groningen,
zwembad van Culemborg gaat dicht, enzovoort. Ik
ben weer moe, moe van het afkicken van de
vakantie. Maar ook blij om weer in Culemborg te
zijn. Bekenden en familie te zien, op straat weer
begroet te worden. Gewoon weer in het eigen ritme. Ik ben de vakantie al bijna
weer vergeten, maar wat ik wel weet is dat ”Oost-West Thuis Best” toch wel heel
erg fijn en van toepassing is. Hoewel ik me terdege realiseer dat je niet geraniums
achter moet gaan zitten, maar dingen moet gaan ondernemen. Dit heb ik zeker
ook tijdens mijn reis geleerd. Je blijft door reizen jong en midden in het leven
staan. “Oost-West Thuis Best”, dat klopt, maar dat waardeer je alleen als je weg
bent geweest. Het hoeft niet altijd met een lange reis, want ook een middagje uit
met ‘Klaartje’ kan heel gezellig zijn en andere deuren openen. Het blijft leuk om
weg te gaan, maar ook weer fijn om later weer thuis te komen.
HS
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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

LANCERING WEBSITE REGIOBEELDEN JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK
Nieuwsbericht 07-05-2019

Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die
zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de
huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is
de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden
verkregen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link
gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Veldpartijen
kunnen de website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s. De
ontwikkeling van de site is een belangrijke pijler die VWS aanbiedt in de
ondersteuning van de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’.
Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel dat
inzichtelijk maakt waar actie nodig is. Wat gaat goed en wat kan beter? En welke
opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg? Hoe
anticiperen regio’s daarop? Niet alleen de bevolking vergrijst, maar ook
mantelzorgers worden zorgvragers en de jongere bevolking is vaker chronisch ziek.
En welke zorgaanbieders zijn over 5 jaar nog beschikbaar? Deze trend verschilt per
regio. Het regiobeeld kan een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie,
waarbij alle betrokken schakels afspraken maken over organisatie van zorg en
ondersteuning. De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de
inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en aan de manier
waarop aanbieders de zorg zo organiseren dat de patiënt zich het best geholpen
voelt in zijn dagelijks functioneren.
De site is nog in ontwikkeling en zal continu aangevuld worden. De onderliggende
dataset komt binnenkort als open data beschikbaar. Er zijn in totaal 60
verschillende indicatoren. Het zorggebruik is uitgesplitst in 25 indicatoren op het
terrein van de curatieve zorg (Zvw), langdurige zorg (Wlz), ondersteuning (Wmo),
mantelzorg en Jeugdhulp. Om de ontwikkeling in zorggebruik te duiden zijn er ook
indicatoren over demografie, gezondheid en leefstijl en de sociale omgeving. Tot
slot zijn er indicatoren beschikbaar voor het aanwezige zorgaanbod.
Naar verwachting wordt half mei een voucherregeling bij Zonmw opengesteld,
waar partijen een aanvraag kunnen indienen voor het inzetten van externe
expertise bij het opstellen en aanvullende analyse op de dataset om te komen tot
het gedeelde beeld in de regio. Kijk voor de meest recente ontwikkelingen op
www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.
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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

KLEINE MIDDAGREISJES NAAR LOCATIES AAN VERSCHILLENDE RIVIEREN
Opgeven voor al deze reisjes vanaf 1 juli:
bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds)
(tot uiterlijk een week voor de datum van het reisje)
Kosten:
€ 9,00 p.p. (betalen aan chauffeur of bijrijder)
Vertrek:
u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u.
Thuiskomst: tussen 17.00 u. en 17.30 u.

80+ UITJES

NAAR HURWENEN: RESTAURANT ‘DE ROSKAM’
OP WOENSDAG 17 JULI
Aan de Waaldijk in Hurwenen bevindt zich brasserie ‘de Roskam’ met een mooi
uitzicht over de rivier de Waal. Daar gebruiken we de koffie/thee met gebak. We
kunnen buiten en
binnen zitten. We
hopen natuurlijk dat
het die middag
mogelijk is om van het
terras gebruik te
kunnen maken.
NAAR DE VLIST: RESTAURANT ‘DE VLISTERSTEE’
OP DONDERDAG 25 JULI
Vanmiddag rijden we naar het kleine plaatsje ’de Vlist’ gelegen
aan het smalle prachtige riviertje ‘De Vlist’. We drinken de
koffie/thee in het landelijke buurtcafé ‘Vlisterstee’.
Bij mooi weer op hun terras en anders binnen!
NAAR KEDICHEM: ‘HOTEL AAN DE LINGE’
Deze middag rijden we naar Kedichem en
gaan we gezellig op de koffie/thee in
hotel/restaurant ‘Aan de Linge’.
Dit is gelegen aan de rivier ‘De Linge’ en
ligt tussen Gorinchem en Leerdam.

OP WOENSDAG 31 JULI

NAAR HUIZEN: RESTAURANT ‘DE HAVEN VAN HUIZEN’ OP DINSD. 6 AUGUSTUS
Restaurant ‘De Haven van Huizen’ is van oorsprong een
oude visrokerij, maar is nu een prachtige locatie aan het
water. In de lente- en zomermaanden is de ‘Haven van
Huizen’ een heerlijk plek om te genieten. Ze beschikken
over een ruime veranda én een groot terras aan het water.
Ook vandaag maar weer hopen dat we buiten kunnen zitten met uitzicht op de
haven aan het Gooimeer.
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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

(W) ETENS (W) AARDIGHEDEN
STAMPVOL BACTERIËN: DE VLIEG MAAKT ZIEK

Vliegende smeerpijpen zijn het. Huis- en bromvliegen brengen zoveel bacteriën
over op voedsel dat mensen er hondsberoerd van kunnen worden, blijkt uit een
nieuwe wetenschappelijke studie. De vlieg heeft geen beste reputatie. Ze zijn
bloedirritant met dat gezoem om het hoofd en gekriebel op de huid. Maar ze zijn
ook heel vies. Zodra een vlieg met z'n smalle pootjes op de salade landt, zit die
onder de bacteriën. De wetenschappers van Pennsylvania State University hadden
al een vermoeden dat vliegen een grote rol spelen in het verspreiden van ziektes,
omdat ze vrijwel overal voorkomen. Daarom onderzochten ze 116 exemplaren van
drie continenten.
Onderzoekers: “Denk dus maar twee keer na voor je eet van die salade die buiten
heeft gestaan”. Vliegen in de stad zijn smeriger dan de insecten op het platteland,
stellen de wetenschappers van de universiteit van Pennsylvania in het tijdschrift
Scientific Reports. ”De dieren voeden hun jongen met rottend vlees en
uitwerpselen en landen dus vaak op onhygiënische plekken. Denk dus maar twee
keer na voor je eet van die aardappelsalade die een tijdje buiten heeft gestaan.
“De bacteriën gebruiken de insecten als vervoermiddel. Een vlieg kan tot wel 29,5
miljoen bacteriën met zich meedragen”, zegt Kees den Otter, die als
vliegenonderzoeker verbonden was aan de Universiteit Groningen. ”Ook ik vind
het smerig als er eentje op mijn eten gaat zitten. Ik laat het stukje waarop de vlieg
is geland voor de zekerheid maar liggen”
Toch moet de vuiligheid van de vlieg ook weer niet worden overdreven, stelt Den
Otter. ”Veel van de bacteriën op de vlieg kunnen we wel aan. Als je in de zomer
tijdens het fietsen een vlieg hapt en per ongeluk doorslikt, val je ook niet meteen
dood neer. Bovendien, de ene vlieg is de andere niet. De bromvlieg, in de
volksmond strontvlieg genoemd, haalt vaak zijn smerige neus op voor de keuken.
Hij hangt het liefst rond in de buitenlucht om zich tegoed te doen aan een
mestvlaai, of aan stoffelijke resten, ook die van de mens” zegt Den Otter.

RONDLEIDING HISTORIE EN NATUUR

2e ZONDAG VAN DE MAAND

Loop mee met een van de gidsen en ontdek de rijke historie en natuur van Werk
aan het Spoel. Op 14 juli, 11 augustus, 08 september van 14.00 tot 15.15 u.
Verzamelen voor het Forthuis, Caatje aan de Lek. (€ 3,00 voor volwassenen).
Aanmelden hoeft niet, tenzij je met een groep van 6 of meer bent. Fijn als je dan
even mailt naar: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl.
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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

HOE HET OOIT WAS….
Wanneer Klaas Vaak wat lang wegblijft om mij te halen, denk ik nog wel eens aan
een gebeurtenis terug die in mijn geheugen gebeiteld staat. Het is de gebeurtenis
rond mijn vriendje, leeftijdgenoot en buurjongen, Ben Kamsteeg. Ben had een
oudere zus, die wij als jongetjes, met bijbehorende fantasieën, vrouw zagen
worden en een mooie joodse moeder. Zijn vader was christen, zodat er sprake was
van een gemengd huwelijk waardoor Bens moeder aan deportatie ontsnapte. Op
een ochtend, het zal in 1943 geweest zijn, kwam Ben ons huilend vertellen dat de
Grüne Polizei die nacht zijn moeder had opgehaald om “in Polen te werken”. Later
is gebleken dat zij door een jaloerse NSB- buurvrouw als “staatsgevaarlijk” was
verraden. Deze NSB- familie zagen wij op Dolle Dinsdag met een Duitse bus huis en
buurt verlaten om nooit meer terug te komen.
Bens moeder werd op 31 januari 1944 te Auswitz vermoord.
Ik schreef over deze gebeurtenis een verhaal op de website van de website “Het
geheugen van Plan Zuid”. Tot mijn stomme verbazing ontving ik na een halfjaar
een mailtje uit Australië van een mij onbekende vrouw die mij meldde dat zij de
dochter van de inmiddels overleden Ben Kamsteeg was. Zij vroeg mij of ik iets
meer over de jeugd van haar vader kon vertellen. Dit alles staat beschreven in
verhaal 221 van genoemde website. Ook denk ik op verloren momenten nog wel
eens terug aan zondag 18 september 1944. Als een net 16 jaar geworden puber
wandelde ik op genoemde dag met mijn eerste (school)vriendinnetje Floortje (15
jaar) langs de oever van de Amstel. Wij waren verliefd en enige tijd later vlijden wij
ons in het gras op de vele madeliefjes en speelden het grassprietjes spelletje. Dit
hield in, dat ieder een eind van het sprietje in zijn mond nam en vervolgens
langzaam “op at” tot het moment dat onze lippen elkaar raakten. Dat was mijn
allereerste kusje, dat ik nooit zal vergeten.

Terwijl wij ons overgaven aan de kinderlijke liefde vlogen boven ons hoofd
honderden vliegtuigen met duizenden soldaten, niet veel ouder dan wij, in de
richting van Arnhem hun wisse dood tegemoet. Wij in het gras aan de oever van
de Amstel hadden er geen enkele aandacht voor en beloofden elkaar eeuwige
trouw, die slechts 2 jaar heeft geduurd. Nadat Floortje van school was gegaan heb
ik haar nooit meer gezien of gesproken.
Richte Lommert
DE KIJKER JULI 2019
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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 VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN
Vrijdag 12+26 juli, 09+23 aug., 13+27 sept., 11+25 okt., 08+22 nov., 06+20 dec.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
N.B.: In verband met achterstand in verwerking van aanvragen bij het CBR
minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met het invullen van de
gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR!
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.
Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen
bij uw eigen apotheek), een flesje met uw eigen urine.
- De bril die u draagt tijdens het autorijden.
Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringarts).

AANMELDSTROOK DAGTOCHT OOIJPOLDER EN KLEEF OP 14 AUG. ZIE PAG. 09
Naam:
Tel.nr
Tel.nr.
Opstap- Rolstoel/ Dieet
Mobiel
nr.
rollator
1:
2:
3:
4:

Adres van persoon nr. 1:
Opmerkingen/ bijzonderheden:
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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
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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

Deze vakanties zijn bestemd voor:
zelfredzame 65-plussers
ouderen met een lichte zorgvraag
senioren met een intensieve zorgvraag
mantelzorgers en hun verzorgden
beginnend dementerenden en evt. mantelzorgers
Op vakantie gaan. Dat is alles even achter u laten en u in gezelschap van anderen
volledig laten verzorgen, leuke uitstapjes maken en doen waar u zin in hebt.
Hoe wordt de slogan ‘Nooit te oud voor vakantie!’ waargemaakt?
Al de (deels aangepaste) accommodaties zijn met zorg gekozen
Als u wilt kunt u thuis worden opgehaald
Ze kunnen u assisteren om evt. (thuis)zorg en/of hulpmiddelen aan te vragen
Hun vrijwilligers staan met veel plezier voor u klaar
Kortom, alles wat u nodig heeft voor uw vakantie kunnen ze voor u regelen.
Aan hun vakanties kunt u alleen of samen met bijvoorbeeld uw partner,
vriend(in) of mantelzorger deelnemen.
Deze vakanties kenmerken zich nog meer door:
- verblijf in mooie (aangepaste) accommodaties in Nederland
- verblijf op basis van volpension, activiteitenprogramma en begeleiding
- naar wens deelnemen aan het aangeboden programma
- een fantastisch team met deskundige en betrokken vrijwilligers
- de kleinschalige opzet.
Krijgt u ook zin in vakantie? Vraag dan geheel vrijblijvend de gratis brochure
'Nooit te oud voor vakantie 2019' aan of bel met (0318) - 48 51 83.
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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 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

ZATERDAG 27 JULI

ZOMERTOER 2019: ONTMOET CULEMBORG

Iedereen is op zaterdag 27 juli van harte welkom tijdens de Culemborgse
Zomertoer. Tijdens de toer gaan we langs de mooie plekken in Culemborg en
bezoeken we de nieuwe locaties van onze stad. De gratis route kunt u afleggen
met de benenwagen, rollator, fiets, scootmobiel of welk vervoersmiddel dan
ook. Onderweg bieden wij u zes verrassende pauzeplekken aan.
De toer kunt u op eigen gelegenheid afleggen. Sluit u liever gezellig aan bij een
groepje? Dat kan ook! Om 11.00 uur en om 13.00 uur verzamelen wij bij
ElkWelzijn aan de Meerlaan 22. Vanuit daar kunt u samen vertrekken en de
route ontdekken. Heeft u geen vervoersmiddel of bent u slecht ter been? Er
rijden die dag diverse busjes. Hiervoor kun u zich aanmelden bij Sandra Rigter,
ElkWelzijn: tel. (0345) 515 227.

Praktische informatie

- Start vanaf Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1b.
- De gratis route kunt u tussen 10.00 – 14.00 uur ophalen bij Bolderburen.
- Er zijn twee routes: 5 à 10 km en 10 à 15 km. Combineren is mogelijk.
- Aanmelden is alleen nodig als u wilt meerijden met het busje.
- Contactpersoon: Sandra Rigter van VIP, ElkWelzijn (0345) 515 227.
De Zomertoer werd voor het eerst georganiseerd in het jaar ‘Culemborg 700’
(2018). Dit jaar organiseren ElkWelzijn, Zorgcentra de Betuwe de Zomertoer
samen met KBO-PCOB, Senioren Collectief en Stichting Samen Verder.

ZONDAGMIDDAG MUZIEK IN DE MUZIEKTENT

IN DE PLANTAGE

ZONDAG 7 JULI: OTHERWISE EN BIG BAND RIVIERENLAND
Een topdag, want vrouwenkoor OtherWise komt met 35 leden en Big Band
Rivierenland met 18 leden.
OtherWise zingt van alles, klassiek, pop, musical, filmmuziek, barbershop,
ballads, gewoon alles wat ze voor de voeten komt, als het maar goed klinkt.
ZONDAG 21 JULI: THE CHARLESTOWN JAZZBAND
Deze bands is opgericht in 1968 en komt uit Nijmegen. In de periode van 50 jaar
hebben ze op heel wat plaatsen gespeeld: Italië, Oostenrijk, Brunei, Noorwegen,
Zwitserland, Denemarken en Engeland en dan ook nog in Duitsland en Mallorca,
Madeira en België.

DE KIJKER JULI 2019

27

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
DATUM
Wo
03 juli
Do.
04 juli
Vr.
05 juli
Ma. 08 juli
Vr.
12 juli
Vr.
19 juli
Vr.
26 juli

BEATRIXSTRAAT 20

ACTIVITEITEN JULI 2019
Optreden ‘De vrolijke Noot’
Optreden koor ‘Caecilia’ uit Everdingen
Koor ‘Wij Durfe’
Muziekvrienden ‘Musica’
Muziek- spelmiddag
Muziek- spelmiddag
Muziek- spelmiddag

TIJDSTIP
14:00-16:00
14:00-16:00
19:30-21:00
19:30-21:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

Elke maandag
Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00.
Info: Gerrie Voorhorst, tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292.
Elke woensdag
Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30.
Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.
Contactpersoon: Marthie Reverda.
DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.
Vrije inloop van 10.00 –12.00 u. (zomerstop van juni t/m augustus).
Klassiek uurtje “Beethoven”. Vrije inloop 10:30-11:30.

Restaurant het PLEIN: iedereen is welkom
Samen eten, elkaar ontmoeten.
tel. 0800 7733444 (gratis)
info@stzdb.nl www.zorgcentradebetuwe.nl
Zorgcentrum BEATRIX/HUIS VAN DE BUURT heeft haar ‘plein’ verbouwd en
heringericht. De officiële opening vond plaats op dinsdag 14 mei. Op het
vernieuwde, prachtige plein is ook een restaurant met heerlijke gezonde
maaltijden. Dat zal zeven dagen per week geopend zijn van 08.00- 19.00 u.
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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

