Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
November 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

VAN HET BESTUUR

HET LEVENSVERHAAL CULEMBORG

De coördinatoren van ‘Het Levensverhaal Culemborg’ hebben besloten een
zelfstandige Stichting op te richten en niet langer meer van de faciliteiten van
Senioren Collectief gebruik te maken. Met een eigen Stichting zijn er meer
mogelijkheden om hun doelstellingen te kunnen waarmaken. In goed overleg is
besloten om de “paraplu” constructie te verlaten en de samenwerkingsovereenkomst per 1 oktober 2019 te beëindigen.
De penningmeester en voorzitter van Senioren Collectief werden door de
oprichters van de Stichting Levensverhalen bedankt voor hun coöperatieve
samenwerking.
Wij wensen de oprichters, bestuursleden van de nieuwe ‘Stichting Levende
Verhalen’ heel veel succes met hun nieuwe opzet.
Zie ook pagina 13

80+ REISJE OP ZATERDAG 23 NOVEMBER
Vandaag blijven we dicht bij huis. We rijden
naar Beusichem waar we om ongeveer 14.30
uur een heerlijke PANNENKOEK GAAN ETEN in
het ‘Veerhuys’. U hoeft dus tussen de middag
niet te lunchen! We krijgen de ‘huiskamer’ ter beschikking’ en het is er
beslist gezellig toeven.
Opgeven bij:
Vertrek:
Kosten:
Thuiskomst:

Riet van Hazendonk, tel. 515001
u wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.30 uur
(let op: dit is een iets afwijkende tijd!)
€ 15,00 p.p. (Hierbij zijn inbegrepen: het vervoer, een
pannenkoek met consumptie en een ijsje)
tussen 16.00-17.00 uur

N.B.: Dit is het laatste 80+ reisje van dit jaar.
Zie ook pagina 23
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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).

ODENSEHUIS CULEMBORG BLIJ MET 9500
EURO VAN HET ORANJE FONDS!
OdenseActief! is een programma van activiteiten
van het Odensehuis Culemborg voor mensen met geheugenklachten of
beginnende dementie. De wekelijkse workshops, thema-presentaties en uitstapjes
stimuleren deelnemers om mee te doen en te genieten van wat wél kan. De
inbreng van deelnemers, naasten en vrijwilligers is hierbij onmisbaar, evenals
financiële steun. Odensehuis Culemborg is dan ook enorm blij met de waardering
van het Oranje Fonds en de toekenning van 9500 euro voor uitbreiding van het
programma OdenseActief!
SAMEN ZIJN EN SAMENDOEN: ODENSEACTIEF!
Voor het komende seizoen maken deelnemers en vrijwilligers, samen met de
coördinator, een leuk en aansprekend programma van nieuwe, prikkelende
activiteiten en herhalende workshops. Er zijn presentaties met interessante
thema’s en uitstapjes in de buurt. Succesvolle workshops komen zeker terug, zoals
‘Bewegen op Muziek’ door Evelien van Wiggen en ‘Zingen met Hart&Ziel’ door
Martijn Nanninga. “Mijn moeder geniet enorm van het zingen met Hart&Ziel”,
vertelt een dochter, “ze kijkt er elke keer naar uit. Zij had toch nooit gedacht in het
Russisch te kunnen zingen, maar ze vindt het prachtig! De liederen raken haar
echt.”
De activiteiten van OdenseActief! stellen mensen met dementie in staat om mee
te blijven doen in de samenleving. Door het samen beleven is er meer onderling
contact, ontstaan er nieuwe vriendschappen en een gevoel van verbinding, ook
met vrijwilligers en lotgenoten.
Odensehuis Culemborg is dankbaar voor alle hulp en steun van deelnemers,
vrijwilligers, partners, donateurs en sponsoren en in het bijzonder voor de
prachtige bijdrage van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat
niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving.
Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden.
Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Zie voor een nieuw te organiseren project voor jongere mensen met
geheugenproblemen of dementie de volgende pagina.
Voor meer info: Renée Lankwarden, info@odensehuisculemborg,nl
of tel. 06 50 59 33 33, www.odensehuisculemborg.nl
DE KIJKER NOVEMBER 2019
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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!

WANDELGROEP VITALE SENIOREN MET GEHEUGENKLACHTEN
Vanaf 2 oktober kunnen jongere mensen met geheugenklachten op de
woensdagmorgen terecht in het Odensehuis (Achter 't Zand 58, Culemborg). Deze
ochtend is speciaal voor vitale en actieve mensen tot ongeveer 70 jaar die te
maken hebben met geheugenklachten of dementie. Ook naasten zijn van harte
welkom.
Het is zeldzamer en vaak niet zo bekend, maar dementie kan ook voorkomen bij
40’ers, 50’ers en 60’ers. Op die leeftijd ben je veelal nog aan het werk of net met
pensioen, heb misschien nog een gezin thuis en ben fysiek gezond. Dan is het fijn
als je mensen kunt ontmoeten van je eigen leeftijd die hetzelfde meemaken.
We beginnen met een wandeling in de omgeving van het Odensehuis. En natuurlijk
is er een lekkere kop koffie of thee en tijd om elkaar te spreken. Er zijn vrijwilligers
en een coördinator aanwezig om samen andere activiteiten te ontwikkelen, net
waar maar behoefte aan is. Denk daarbij aan het uitproberen van andere sporten
of samen eens naar een sportschool gaan. De focus ligt op bewegen.
Interesse? U bent van harte welkom op elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Een indicatie is niet nodig, er staat een bus voor een vrijwillige bijdrage in de
kosten. Adres: Achter ’t Zand 58 in Culemborg.
Meer info: www.odensehuisculemborg.nl of bel Renée Lankwarden 06-50593333.

NIEUWS VAN KBO- PCOB CULEMBORG E.O
WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT EN VOLMACHT?
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor de financiële
belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u
geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook
mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De
mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament
zijn hetzelfde. Notaris P. van de Broecke komt ons meer uitleggen over het
levenstestament en het verschil tussen een levenstestament en een gewoon
testament. En er is gelegenheid om vragen stellen. Een aantal jaren geleden heeft
notaris F. Ton aan de senioren in Culemborg ook al eens een lezing gegeven, maar
er verandert veel in korte tijd, dus lijkt het ons verstandig naar de nieuwe inzichten
te luisteren, ook in een kleinere zetting.
Tijd en plaats: woensdagmiddag 27 november in het R.K. Parochiecentrum,
Ridderstraat 198. U hoeft zich niet op te geven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
DE KIJKER NOVEMBER 2019
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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
Elke ochtend begin ik met
koffie. Nou dat is niet zo
bijzonder zou je zeggen, want
dat doen veel mensen. Het gaat
mij ook niet om de koffie maar
om mijn koffiebeker. Mijn beker
heeft een historie, niet zo bijzonder hoor, maar voor mij wel.
Ik zal uitleggen waarom. Zo’n 25 jaar geleden ontmoette ik een bijzondere vrouw.
Eerst wat afwachtend tegenover elkaar, maar later werden wij goede vriendinnen.
Zij woonde echter niet bij mij in de buurt, maar in het oosten van het land. Dicht
bij de Duitse grens. Wij ontmoetten elkaar maar zelden. We belden wel, maar
hadden beiden een druk leven. We moesten telkens naar een datum zoeken om
elkaar te zien. Het werd uiteindelijk maar zo’n drie of vier keer per jaar. Als we dan
bij elkaar kwamen, was de dag echt alleen voor ons. We waren dan echte maatjes.
Eén woord en we begrepen elkaar.
Toen wij weer eens samen een dagje voor ons zelf hadden, kreeg ik van haar twee
koffiebekers. Ik was heel verbaasd, want we gaven elkaar nooit wat. Ik begreep
ook niet waarom ze het deed. “Vind ik leuk”, zei ze. Dit geschenk bleek een
bijzonder cadeau te zijn geweest en wellicht met een voorgevoel gegeven, denk ik
nu achteraf. Nu 25 jaar later, is zij al 12 jaar niet meer onder ons. Ik heb geen
afscheid kunnen nemen. Eén dag na haar skivakantie is zij thuis plotseling
overleden. Toen ik hierna de beker in mijn handen had, wilde ik hem weg zetten.
Niet gebruiken, want dan kan die vallen en mijn herinnering aan haar zou daardoor
kunnen vervagen. Na enige aarzeling besloot ik de beker te blijven gebruiken. Nu
jaren later, ben ik blij dat ik dit besluit heb genomen. Ik denk nu nog elke morgen
aan haar. Ik weet dat ik niet de enige ben, voor wie een bepaald voorwerp een
heel grote betekenis heeft. Een voorwerp dat herinnert aan een dierbare die niet
meer bij ons is. Een voorwerp waar je soms tegen praat en die herinneringen
oproept. Herinneringen die weer kracht geven. Kracht om de dag opnieuw aan te
gaan. Ik koester nu mijn beker. Ik realiseer me telkens weer, hoe bijzonder dit
cadeau is geweest, want daardoor denk ik nu nog dagelijks aan haar. Ik ben blij dat
ik de beker niet weg heb gezet, maar gebruik. Een fijne vriendin is niet meer, maar
door deze koffiebeker maakt zij nog steeds deel uit van mijn leven en denk ik aan
haar.
DE KIJKER NOVEMBER 2019
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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

STICHTING LEVENDE VERHALEN CULEMBORG
Vijf jaar geleden is ElkWelzijn begonnen met het laten
schrijven van levensverhalen voor ouderen in
Culemborg.
Drie jaar geleden is dit project voortgezet door vier oud
schrijfsters. De afgelopen twee jaar heeft het project
onder de paraplu van SSCC gefunctioneerd.
Op 16 augustus jl. is de Stichting Levende Verhalen
Culemborg een feit geworden en zijn we zelfstandig. Deze stichting faciliteert twee
projecten: ‘Het Levensverhaal’ en ‘De Culemborgse Verhalenboom’.
Het idee voor de Culemborgse Verhalenboom is ontstaan omdat we regelmatig
hoorden dat het zo jammer is dat de levensverhalen alleen inzichtelijk zijn voor de
vertellers en hun directe omgeving.
Daarom is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van De
Culemborgse Verhalenboom en wij hopen deze maand (november) van start te
kunnen gaan.
De Culemborgse Verhalenboom bestaat uit een reeks van zes à zeven verhalentafels met ouderen die op meerdere locaties van start gaan.
Tijdens twee sessies schuiven jongeren aan bij de tafels. Bedoeling is dat hetgeen
wordt verteld, wordt vastgelegd en aangevuld met achtergrondinformatie. Dit kan
in de vorm van foto’s, filmpjes etc. Deze verzameling aan verhalen, informatie etc.
wordt vastgelegd en in september volgend jaar volgt hierover een presentatie.
Voor de verhalentafels zijn wij op zoek naar ouderen die in Culemborg wonen en
het leuk vinden om met andere ouderen herinneringen op te halen en deze te
delen. Het thema voor deze cyclus is ‘Onze schooltijd’.

Website: levendeverhalen.com
Tel. 06-44639593
e-mail: levendeverhalen@gmail.com
O6. 09.00: t/o Kruidvat Chopinplein
DE KIJKER NOVEMBER 2019

Informatie? Mocht u interesse hebben in het
laten schrijven van uw levensverhaal of
deelname aan een van de verhalentafels dan
kunt u contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer of e-mailadres.
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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

CULEMBORGSE OUDEREN SPELEN ‘VOOR IK HET VERGEET’
‘Voor ik het vergeet’ neemt je mee op een intieme reis langs de ouder wordende
mens, favoriete vogels en vergeten verlangens.
Tussen 1 en 24 november is de voorstelling ‘Voor ik
het vergeet’ te zien in De Gelderlandfabriek. Jonge
theatermakers, Culemborgse ouderen,
mantelzorgers en andere ervaringsdeskundigen
hebben de afgelopen maanden met veel
enthousiasme gewerkt aan een theatervoorstelling
over de ouderenzorg. O.a. hebben hieraan
meegewerkt: Hennie Smidt, Yvonne Brouwers en
Carla Soepnel (zie foto).
Het is een muziektheatervoorstelling over oprechte
zorg, ouder worden, vergeten en vergeten worden.
Het project staat in het teken van de ontmoeting tussen jongeren en ouderen,
waarmee de makers de doorstroom naar de ouderenzorg hopen te bevorderen.
De sector kampt met een groot en toenemend tekort aan personeel, terwijl de
doelgroep en de werkdruk alsmaar toenemen. Productieleider Merel Hobrink en
regisseur Marijn van den Bogaard vinden het dan ook hoog tijd voor een positief
licht op het werken in de zorg, op hoe mooi en dankbaar dat kan zijn. Ze zijn
vastberaden om jongeren meer te betrekken bij de belevingswereld van ouderen.
“De ouderenzorg is veelal instrumenteel van aard. Zijn de medicijnen ingenomen?
Is mevrouw al naar het toilet geweest? Zijn de dossiers al ingevuld? Maar zorgen
houdt ook in dat je luistert naar verlangens. Wie wilt u zien? Waar wordt u blij
van? Leefplezier zit vaak in kleine, alledaagse dingen”, aldus Van den Bogaard.
In de voorstelling volgen we de nieuwe bewoner van een verpleeghuis, die haar
dierbaarste bezit is kwijtgeraakt. In een dwaaltocht langs de andere bewoners
probeert ze grip te houden op haar verleden en de persoon die ze altijd is geweest,
die nu zo plotseling snel oud geworden is. We zien ook de zuster, die in een
spagaat tussen mens en systeem probeert te doen wat goed is.
De voorstelling zal voor leerlingen van het Lek&Linge en voor ROC Rivor gespeeld
gaan worden. Daarnaast zijn er openbare voorstellingen, waarvoor je kunt
reserveren via www.degelderlandfabriek.nl
DE KIJKER NOVEMBER 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
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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

HEBT U DAT NU OOK?

DOOR RICHTE LOMMERT

Heeft u dat nu ook? Dat u bewust of toevallig eens terugkomt in een plaats uit uw
kinderjaren en ontdekt dat alles veel kleiner is dan in uw herinnering? Een paar
jaar geleden kwam ik nog eens terug in een dorpje waar ik in 1935 heb gewoond.
Mijn ouders verhuisden in dat jaar van Groningen naar Winsum, waar mijn vader
een dorpscafé overnam. Het was, zelfs voor mij, een enorme overgang. Van een
eigen (slaap)kamertje naar een bedstee, waarvan de deuren ’s avonds bijna dicht
gingen, geen stromend water uit een kraan maar een waterput met een emmer
aan een touw buiten en een pomp in de keuken, geen toilet, maar een ton
(poepdoos) die iedere week door de strontkar werd geruild.
Het café kan ik nog steeds uittekenen: op de deur stond met grote letters
GELAGKAMER. In het midden een biljart en in de hoek een biljart met gaten, waar
de klanten een dubbeltje in moesten doen om te kunnen spelen. Voor de ramen
stonden tafeltjes en stoelen en op de bar stond een grote ijzeren koffiekan op een
petroleumstel te pruttelen, hieruit werd de gehele dag koffie geschonken. Voor de
ramen hingen mededelingen voor de “h h reizigers” (= hunne heren reizigers), die
hun eigen boterhammen konden nuttigen met koffie voor 10 cent of een glas melk
voor 5 cent. Een uitsmijter kon ook, die kostte 95 cent. Soms waren er veel
klanten voor uitsmijters en dan moest ik op een holletje naar de kruidenier om
eieren te halen.
Zondagmiddag was het druk, dan kwamen de supporters van de voetbalclub
‘Hunsingo’ na afloop van de wedstrijd een biertje drinken. Ik mocht dan het
plateau met bier rondbrengen. Soms kreeg ik dan van een gulle supporter een
halve cent, waarmee ik de koning te rijk was.
De weg naar het dorpsschooltje (3x2 klassen) leek lang en ging via een hoge brug
en een breed water. Natuurlijk op klompen, zoals elke jongen. Onderweg
passeerde ik de pastorie, waar de dominee woonde en waar ik op de zondagmorgen naar de mooie Bijbelverhalen luisterde. Ik moest dan wel tekstjes leren en
als ik dat goed deed, kreeg ik een mooi plaatje van Bijbelse gebeurtenissen.
In 2015, dus precies 80 jaar later, keerde ik terug in Winsum, inmiddels uitgegroeid
tot een welvarend dorp met bovenmodale bewoners. Wat was er ontzettend veel
veranderd. Waar vroeger de koeien graasden stonden nu fraaie villa’s. Het oude
café van mijn vader was verbouwd tot een pizzeria. Jammer genoeg was ik er op
een tijd dat de zaak gesloten was, zodat ik niet heb kunnen zien wat er met mijn
oude bedstee was gebeurd. En natuurlijk ook met de toiletten.
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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

De weg naar mijn oude schooltje bleek nu heel kort te zijn. De pastorie, in mijn
herinnering een fraaie behuizing, was nu een leegstaand vervallen pand (te
koop) met een verwaarloosde tuin waar ik nu, al kreeg ik geld toe, niet zou willen
wonen. Het brede water, in mijn herinnering zo breed als de Lek, bleek een smal
water van ongeveer 2 meter; de brug, in mijn herinnering een tweede Erasmusbrug, bleek een smalle boogbrug met een plaquette waarop de tekst “Deze brug
werd op 10 mei 1940 opgeblazen om de Duitse troepen tegen te houden”.
Het laatste heeft overigens niet geholpen…
Mijn oude dorpsschooltje stond er nog maar was de Openbare Bibliotheek
geworden. Het oude kerkje, waar ik als zevenjarige een enkele keer op de
blaasbalg mocht trappen, was gesloten en tot monument verklaard. Kortom een
bezoek aan Winsum bracht veel jeugdsentiment boven.
Na een jaar verhuisden wij van dit dorpje naar Hilversum, waar mijn vader
”commies de rang” werd bij Grand Hotel Gooiland. Geen idee wat het woord
inhield, maar ik vond het mooi om dat te vertellen tegen mijn vriendjes. We
kwamen van de hel in de hemel: alle luxe die wij in Winsum hadden ontbeerd,
was nu aanwezig. Het gekke is dat ik van het jaar Hilversum vrijwel niets meer
weet.
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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

OVER DE 80+ REISJES GESPROKEN

DOOR RIET VAN HAZENDONK

De ‘80+ reisjes’ is een project van SSV (Stichting Samen
Verder) en SSCC (Stichting Senioren Collectief
Culemborg). SSV zorgt voor twee busjes met chauffeurs
(plus de route) en één bijrijder/begeleider. Wij, als SSCC,
zorgen voor de organisatie en de pr en ook voor één
bijrijder/ begeleider. De deelnemers worden van huis
gehaald en gebracht. Het zijn eenvoudige maar gezellige korte reisjes. Veel
mensen, die op leeftijd zijn en niet meer zo gemakkelijk aan grotere reizen
kunnen deelnemen, beleven er veel plezier aan. Het is echt een prachtig project!
In 2015 heb ik, Riet van Hazendonk, de organisatie van deze kleine 80+ reisjes
overgenomen van Meddy Verheul. Ik heb het met heel veel plezier gedaan!
Maar nu ik eerdaags 81 jaar word wil ik er mee stoppen en het stokje graag
overdragen. Het bestuur en ik zijn dan ook heel blij dat we Virginie Vermeulen
bereid hebben gevonden om dit over te nemen. Virginie was mij de laatste jaren
al enorm behulpzaam en weet wat het werk inhoudt.

BEGELEIDERS GEVRAAGD:
We hebben echter wel uitbreiding van begeleiders/bijrijders in de busjes nodig.
Wie wil zich hiervoor melden? Er zijn 8 middagreisjes in de vakantiemaanden juli
+ augustus en nog eens ongeveer 10 reisjes op de zaterdagmiddagen. Afhankelijk
van het aantal begeleiders word je 4 à 5 keer in het jaar ingeschakeld.
WAT WORDT VAN EEN BEGELEIDER/ BIJRIJDER VERLANGD:
- Zo nodig, samen met de chauffeur, de deelnemers een handje helpen bij het
in- en uitstappen;
- Bij aanvang van de reis de chauffeurs + bijrijder (van de SSV) en de deelnemers welkom heten. Bij voorkeur ook een kort praatje over het plan van
die middag en als dat nodig en/of wenselijk is onderweg iets over de route,
de locatie en/of de omgeving vertellen. Aan het eind van de middag de
chauffeurs + bijrijder bedanken en de deelnemers gedag zeggen;
- Waar en wanneer dat nodig is, de deelnemers een helpende hand bieden;
- Er attent op zijn dat deelnemers goed en prettig zitten; zowel in de busjes als
op de locaties waar we de thee/koffie gebruiken.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met:
Riet van Hazendonk: tel 515001 (mfcvhazendonk@ziggo.nl)
Virginie Vermeulen: tel. 06 39142217 (virginievermeulen@hotmail.com)
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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

KABINET INVESTEERT IN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG
(nieuwsbericht 17-09-2019)

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg.
Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de
zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook voor de beschikbaarheid van
geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt
extra geld uitgetrokken. Het kabinet realiseert zich daarbij dat ook na deze
kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper
wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners
en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s
en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet
komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst
betaalbaar en organiseerbaar te houden.

Extra geld voor zorg

In vergelijking met de begroting van Prinsjesdag 2018 is er ruim 3 miljard euro
meer beschikbaar voor zorg dan in het jaar ervoor. In totaal gaat het in 2020 om
88 miljard.[1] Er is 1,9 miljard voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan
ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro
extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg en 500 miljoen
meer voor de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Bovenop de
eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van
personeel komt 50 miljoen euro extra die ook wordt ingezet voor het behoud
van de zorgprofessionals.

Betaalbare zorg

De stijgende uitgaven zorgen voor een mogelijk hogere premie. Voor 2020 raamt
het kabinet een zorgpremie van € 118,50 per maand. Dit betekent een groei van
ongeveer 3 euro per maand. Uiterlijk in november 2019 wordt de premie
vastgesteld door de zorgverzekeraars. Om de kosten beperkt te houden heeft
het kabinet afgesproken om ook in 2020 het eigen risico op 385 euro te houden.
Om te komen tot een evenwichtig koopkrachtbeeld heeft het kabinet besloten
tot een extra verhoging van de zorgtoeslag. Die stijgt daardoor met 67 euro voor
alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is meer dan de
stijging van de premie. Per 2020 geldt het Wmo-abonnementstarief van € 19 per
maand voor meer Wmo-voorzieningen, zoals een maaltijdservice of
boodschappendienst.
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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

Vervolg pag. 25

Zorgkosten beheersbaar houden in de toekomst

De hoofdlijnenakkoorden die eerder zijn afgesloten met diverse partijen moeten
een belangrijke bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de kosten van onze
zorg beheersbaar blijven. Om de zorgkosten in toom te houden, blijft het kabinet
ook onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen en aandringen op
meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen door (inter)nationale
farmaceuten. Vanaf 2020 worden ook de maximumprijzen van geneesmiddelen
lager vastgesteld.

Preventie

Met extra aandacht voor preventie kan niet alleen de gezondheid van mensen
worden verbeterd, maar kunnen ook zorgkosten worden voorkomen. Daarom is
in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat de accijnzen op tabak
omhooggaan in 2020 en sigaretten niet meer zichtbaar zijn in supermarkten. Ook
worden alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties
rookvrij.

De zorg in de toekomst

De zorg in Nederland staat op een hoog niveau en dat wil het kabinet behouden.
Door onder meer de vergrijzing zal de vraag naar zorg in de toekomst toenemen,
terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. Met deze toenemende
zorgvraag zijn er ook meer mensen nodig die gaan werken in de zorg. Naast het
huidige arbeidsmarktbeleid zal er meer nodig zijn om dit vraagstuk op te lossen,
anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt.
Daarom zullen we de zorg anders moeten organiseren in de toekomst. Het
kunnen blijven organiseren van die zorg is daarmee één van de belangrijkste
uitdagingen voor de komende jaren. Het kabinet komt daarom voor de zomer
van 2020 met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg.

Viering 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken en vieren wij dat Nederland 75 jaar geleden werd
bevrijd. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een
einde kwam na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Het kabinet stelt
voor deze viering 15 miljoen euro extra ter beschikking voor het organiseren van
een aantal (internationale) activiteiten.
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Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

NAAR KEUZE VOOR SLECHTS
Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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(gratis thuisbezorgd

RUNDVLEES

8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoﬀsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103
8109
8220
8238
8256
8262
8271
8276
8281
8401
8417

Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115
8116
8124
8135
8136
8173
8184
8204
8223
8224
8232

Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
Gem. gehakt stroganoﬀ, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112
8113
8118
8127
8174
8180
8192
8206
8226
8245
8278
8418

Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
Kipﬁlet met appelcompote en gekookte aardappelen
Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
Kipﬁlet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
Koninginnehapje met doperwten en rijst

TEL. 0344 – 693 771

VISGERECHTEN
8108
8125
8137
8142
8181
8187
8406

Scholﬁlet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
Gebakken zalmﬁlet met broccoli en gebakken wedges
Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
Makreelﬁlet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210
8114
8157
8164
8229
8230
8408

Andijviestamppot met gemengd gehakt
Hutspot met klapstuk
Hollandse erwtensoep met rookworst
Hete bliksem met saucijsje
Stamppot zuurkool met rookworst
Stamppot boerenkool met rookworst
Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133
8159
8170
8171
8189
8412
8413

Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
Tjap Tjoy met gele rijst
Appelpannenkoek (2 stuks)
Pannenkoek naturel (3 stuks)
Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
Vegetarische babi pangang, bami goreng
Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106
8110
8121
8123
8148
8177
8178
8233
8282
8290
8292
8293
8410
6060

Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
Babi pangang met gewokte nasi goreng
Macaroni Andalouse met rundvlees
Babi pangang met gewokte bami goreng
Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
Mihoen met kip in zoetzure saus
Kipsaté met nasi goreng speciaal
Spaghetti bolognese
Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
Kipsaté met nasi goreng en ei
Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
Varkenssaté met bami goreng
Chili con carne met aardappelpuree
Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN & ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

INFO@JBFOOD.NL

RIJBEWIJSKEURING 75+
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN OP:
Vrijdag 08 + 22 nov. en 06 + 20 dec. 2019.
Vrijdag 10 + 24 jan., 07 + 21 feb., 13 + 27 mrt.,
Vrijdag 10 + 24 april en 08 + 22 mei 2020.
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.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen,
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten
media in de gaten te houden.
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 keuringsarts).
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
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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

