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Openingstijden 

Met ingang van dinsdag 11 mei is 

kringloopcentrum Bartje weer de gehe-

le dag geopend. Maximaal dertig (30) 

klanten mogen zonder afspraak binnen 

zijn. 

Noodklok 

Met name vanwege Corona, maar ook 

door onverwachte andere omstandighe-

den, is er na de vakantie geen bezetting 

op donderdagmiddag en een minimaal 

aantal medewerkers op vrijdagmiddag. 

Wil en kun je (tijdelijk) een extra dag-

deel helpen, meld je dan bij de project-

leiding. Zorg dat we Samen Verder 

kunnen en geen dagdeel kringloopcen-

trum Bartje moeten sluiten. Bvd! 

Inleveren 

Goederen kunnen tot woensdag 28 

april in de ochtend, ook op de zaterdag, 

van 10.00 tot 12.30 uur bij de sorteer-

ruimte ingeleverd worden. 

Winkelen medewerkers 

Het winkelen door medewerkers op 

maandag is enigszins aangepast: 

- de bon wordt door een andere mede-

werker uitgeschreven; 

- rechts bovenin komt de naam van de 

koper; 

- de bon en het geld worden aan de 

(plv.) projectleider gegeven. 

Boekenafdeling 

Als proef gaat de boekenafdeling vanaf 

mei paarse stickers op de achterkant 

van de boeken plakken. We willen 

daarmee nagaan wat de omloopsnel-

heid van de boeken is. Het is dus geen 

nieuwe prijsaanduiding! 

Witgoed 

Het witgoed wordt binnenkort geplaatst 

op de plek waar nu de elektrische appa-

raten staan. Deze gaan naar de meubel-

afdeling. Bij het witgoed komen een 

aantal regels te hangen onder welke 

voorwaarden we het witgoed verkopen 

en bezorgen. 

Voor witgoed volgen we, zoals afge-

sproken bij de overname van het wit-

goedproject, een aparte (verkoop)-

procedure: 

- bij de sorteerruimte wordt geen wit-

goed aangenomen; 

- de apparatuur wordt eerst thuis beke-

ken; 

- de dagleiders geven geen korting op 

het witgoed; 

- Willem Oudt geeft klanten die aan-

gemeld worden via de gemeente, het 
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sociaal wijkteam, Schuldhulpmaatje 

of vluchtelingenhulp 50% korting; 

- Laat deze instanties en/of klanten het 

nummer van Bartje bellen, zodat zij 

rechtstreeks contact krijgen met 

Wim Oudt. 

Klachten 

De afgelopen weken is herhaaldelijk 

het licht in het gebouw blijven branden. 

Om die reden hebben enkele medewer-

kers zich genoodzaakt gezien ‘s avonds 

naar de Meerlaan te gaan om de lichten 

uit te doen. Buren hebben zelfs ge-

klaagd en de wijkagent heeft ons bena-

derd. 

We verzoeken iedereen alert te zijn bij 

het verlaten van de werkplek en de 

dagleiders voor het afsluiten nog eens 

extra te controleren. 

Janine van der Heiden van het sociaal 

wijkteam startte in maart 2020 het Wit-

goedproject. Zij merkte in haar werk 

dat veel mensen met een kleine porte-

monnee geen geld hebben voor aan-

schaf van een wasmachine of koelkast. 

Tegelijkertijd danken anderen hun oude 

apparatuur af terwijl er niets aan man-

keert. Janine vond dat eigenlijk niet 

kunnen en vroeg zich af of ze die twee 

dingen niet bij elkaar kon brengen. 

Het project ontwikkelde zich snel. Veel 

mensen doneerden overbodige maar 

goed werkende koelkasten, gasfornui-

zen, wasmachines, vriezers, vaatwas-

sers, magnetrons of ovens. 

Mede vanwege het succes was de inzet 

van Janine voor het Witgoedproject 

steeds moeilijker te combineren met 

haar eigenlijke werk bij het sociaal 

wijkteam. In het Netwerk Vrijwilligers 

Zorg en Welzijn werd de verbinding 

gelegd met SSV. 

Het vervolg is al eerder in de nieuws-

brief gemeld en sinds 1 april verkopen 

we witgoed in kringloopcentrum Bartje. 

In de Culemborgse Courant werd aan-

dacht besteed aan de geschiedenis, het 

doel en de overdracht van het Witgoed-

project. Het officiële moment werd 

geïllustreerd met de overhandiging van 

een bos bloemen door de voorzitter van 

SSV, Jos van Zutphen, aan de initiatief-

neemster, Janine van der Heiden.  

Witgoed 
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Mecenas 

Een onbekende gulle gever heeft het 

mogelijk gemaakt alle ouderen in 

Culemborg een aardigheidje te geven. 

Bloemenzaak Terweyde regelt de mate-

riële kant en organisaties is gevraagd te 

helpen met bezorgen. SSV heeft op 

zich genomen bij haar medewerkers en 

de vaste klanten van Klaartje het aard-

igheidje te bezorgen.  

Inmiddels is bij ca. 200 adressen een 

bakje met bloembollen gebracht. Waar-

schijnlijk wordt door ons de eerste 

week van mei bij nog ongeveer 300 

adressen een verrassing afgeleverd. 

Wat we zullen brengen is ook voor ons 

vooralsnog een verrassing.

Sociaal contact 

Ter bevordering van sociaal contact heeft 

het bestuur besloten de Kakelhof meer in 

te gaan zetten voor activiteiten m.n. ge-

richt op onze doelgroep. 

Inmiddels hebben we een samenwer-

kingsovereenkomst getekend met de 

bridgeverenging T-Set en zijn we in 

overleg met twee ander verenigingen en 

de belangenorganisatie voor ouderen 

KBO/PCOB. 

Samen Thuis 

We kenden het project Samen Uit. Onder 

die noemer lieten we allerlei activiteiten 

organiseren. Nu willen we een soortge-

lijke aanpak bewerkstelligen, maar in 

principe alleen thuis in de Kakelhof voor 

de eigen medewerkers en (eventuele)  

gasten. Vandaar Samen Thuis. 

Ontmoeten 

Organisaties, zoals het Odensehuis en het 

Hospice, maar ook de notaris of Thuis-

zorg willen desgewenst een voorlich-

tingsprogramma verzorgen voor ouderen. 

Behalve informatief kan ook gedacht 

worden aan creatieve (bloemschikken) of 

vermakelijke (bingo) middag/avond. 

Kortom veel is mogelijk binnen het kader 

van sociaal contact; elkaar ontmoeten. 

Gastheer/-vrouw 

Het is de bedoeling dat bijeenkomsten in 

de Kakelhof worden begeleid door een 

gastheer/-vrouw, medewerker van SSV. 

Deze zorgt voor opening, schenken van 

consumpties en sluiting. 

 

Organisator 

Iemand moet ‘de kar trekken’, het 

initiatief nemen, activiteiten (laten) 

organiseren. Dat hoeft hij/zij dus 

niet zelf of alleen te doen, maar 

samen met de gastheren/-vrouwen. 
 

Meld je aan 

Mochten er medewerkers zijn die zich op 

dat vlak zouden willen inzetten en moge-

lijkheden zien, meld je dan via: 

prac@stichtingsamenverder.com

  

Zorg&Welzijn 

Samen Thuis 



Nieuwsbrief SSV – april 2021                                                  Stichting Samen Verder - Culemborg 

Nieuwsbrief SSV – april 2021                                                                                        pagina 4 van 8 

Knuffels 

Kort geleden is Tiny onverwachts over-

leden. Zij heeft vele jaren de knuffels 

die bij Bartje binnen kwamen gewassen 

en goed verzorgd. Zo goed dat ze er 

moeilijk afstand van kon nemen. Met 

als gevolg dat er op vele plaatsen in het 

gebouw van Bartje knuffels lagen op-

geslagen. Een ruwe schatting is dat er 

minstens 2000 hele kleine tot grote 

knuffels in dozen lagen. Omdat opslag-

ruimte schaars is, besloten we het aan-

tal knuffels drastisch terug te brengen. 

BARTJE 

Er is een inventarisatie gemaakt. 

Knuffels die er nog mooi uit zien, zijn 

bewaard voor de verkoop in de kring-

loopwinkel. Vorige zomer is op de 

eerste verdieping bij de ingang van de 

kinderkleding een mooie stellingkast 

gemaakt. Die is helemaal vol geladen 

met de mooiste knuffels. Op thema ge-

rangschikt en met fraaie kinderboeken 

tegen de achtergrond. Je bent welkom 

om een kijkje te nemen en te kopen…. 

Een beperkt aantal (gehavende) knuf-

fels liggen nu in de hoek bij de spullen 

voor huisdieren. 

Bij de kassa staat een hoeveelheid hele 

kleine knuffeltjes die weggegeven mo-

gen worden. 

En bij de garderobe van Bartje en op 

het projectbureau staat een mandje met 

knuffels die gratis door medewerkers 

meegenomen mogen worden. 

Voor de overige knuffels, dat waren er 

nog heeeeel veel, is een andere bestem-

ming gevonden. 

WEESHUIS IN CONGO 

Er zijn 200 knuffels aan de Stichting 

Okapi-kids geschonken. Dit is een 

stichting die gerund wordt door een 

groep vrijwilligers, die zich voor 100% 

inzetten voor weeskinderen, tienermoe-

ders en kansarme gezinnen in Congo. 

Zie hun website: www.okapi-kids.com. 

Twee vrijwilligers van de Stichting zijn 

de knuffels bij Bartje komen ophalen.  

De knuffels zijn vacuüm verpakt in een 

grote zak en goedkoop verscheept naar 

Congo. Daar vinden de knuffels hun 

bestemming bij kinderen die in een 

weeshuis wonen. 

WAAR ZIJN DE KNUFFELS VAN TINY GEBLEVEN….? 
Bartje: groen en sociaal 

 

http://www.okapi-kids.com/
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KINDEREN IN ROEMENIË 

Al 30 jaar organiseert de Stichting 

Contacten Roemenië–Vianen transport 

van goederen naar Roemenië. Zelfs in 

deze tijd van Corona gaan zij door. In 

mei zal er weer een grote vrachtwagen 

met onder andere kleding, speelgoed, 

huishoudelijke artikelen en incontinen-

tiemateriaal worden vervoerd. Zij kun-

nen tegen een redelijk bedrag een 

vrachtauto die met lading naar Neder-

land is gekomen, vol laden voor de re-

tourreis. De spullen gaan onder meer 

naar bewoners op het platteland. Die 

hebben vaak zelfs geen gas, stromend 

water en elektra. De situaties die zij 

daar aantreffen komen overeen met de 

beelden die te zien zijn bij de omroep 

Max. 

In Vianen hebben zij een loods waarin 

alles wordt verzameld en gesorteerd. 

Daar hebben we knuffels naar toe ge-

bracht. En zelfs meer dan dat!! Toen 

binnen Bartje bekend werd dat knuffels 

naar deze organisatie gebracht zouden 

worden, zijn nog veel meer spullen in-

gebracht. Kleding die niet is verkocht, 

huishoudelijke artikelen en textiel (o.a. 

beddengoed).  

De spullen zijn met veel enthousiasme 

door vrijwilligers van de organisatie 

ontvangen!! 

Voor meer informatie: zie 

www.stichtingroemenie-vianen.nl 

BABY’S IN NEDERLAND 

Kleine zachte knuffels zijn gedoneerd 

aan Stichting Babyspullen. Deze orga-

nisatie wil de effecten van armoede op 

baby’s en jonge kinderen verminderen. 

Zij zamelen landelijk gebruikte en 

nieuwe babyspullen in en maken daar 

babystartpakketten van. Deze verstrek-

ken zij via diverse instanties gratis aan 

(aanstaande) ouders in Nederland die 

het financieel moeilijk hebben. Via een 

landelijk netwerk zamelen zij baby-

spullen in voor de allerkleinsten. Op 

deze inzamelpunten staan rode inzamel-

containers. De spulletjes wor-

den vervoerd naar een lande-

lijk sorteer- en distributiecen-

trum. Daar worden babystart-

pakketten samengesteld. Per jaar wor-

den ruim 5000 pakketten verstrekt. 

Onze 70 knuffels zijn via een rode con-

tainer in Soesterberg ingeleverd.  

Wil je meer informatie: zie hun website 

www.stichtingbabyspullen.nl 

HAÏTI EN INDONESIË 

Er is nog contact met een organisatie 

die hulp verschaft op het zeer arme 

platteland van Haïti. Ook 

zijn er via een contactper-

soon knuffels gedoneerd 

die naar Indonesië gaan.  

Afscheid 

Tot slot: helaas… toch nog behoorlijk 

veel knuffels waren dermate gehavend, 

dat het beter is om daar geen nieuw 

‘baasje’ voor te zoeken….. Daar is 

afscheid van genomen. 

http://www.stichtingroemenie-vianen.nl/
http://www.stichtingbabyspullen.nl/
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Discussie 

Sinds enige tijd werken we samen met 

andere organisaties en worden de bus-

sen van Klaartje breder ingezet dan al-

leen vervoer van deur tot deur. Ook is 

het mogelijk voor mensen met een be-

perking onder voorwaarden een bus te 

huren. 

Bestuur en projectleiders hebben in dat 

kader ook herhaaldelijk gesproken over 

de verhuur en/of het gebruik van de 

Bartje bus door medewerkers. 

De meningen waren hierover verdeeld. 

Daarnaast hielp ook niet mee dat een 

medewerker al de eerste keer de afspra-

ken niet nakwam.Het bestuur heeft na 

rijp beraad uitein-delijk het volgende 

besloten: 

- de Bartje bus wordt niet aan derden 

verhuurd; 

- medewerkers van SSV kunnen de 

Bartje bus onder de volgende 

voorwaarden gebruiken: 

o de projectleiding van Wagenpark 

regelt de ‘verhuur’; 

o de medewerker tekent een ‘huur-

overeenkomst’; 

o het gebruik is regionaal gebonden 

(straal van 30 km.); 

o de brandstof is voor rekening van 

de gebruiker; 

o bij schade betaalt de gebruiker een 

vast bedrag € 350; 

Bartje bus 

Tankstation SSV 

               GECU 
Randweg 12, Culemborg 

 

Laat uw auto onderhouden door  één  van de beste garages. 

Hofleverancier SSV 
 

Garage De Waal 
 

Rijksstraatweg 12 
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Door de jaren heen zijn er zoveel sleutels 

aan medewerkers van de stichting ver-

strekt dat het niet meer duidelijk was wie 

er allemaal een sleutel in bezit heeft. Van 

medewerkers die in het verleden afscheid 

namen werden de sleutels niet altijd inge-

nomen, sleutels raakten kwijt, enzovoort. 

Sleutels verdwenen op deze manier ge-

heel uit het zicht. Gekscherend werd al 

gezegd dat ‘half Culemborg’ een sleutel 

van de gebouwen van kringloopcentrum 

Bartje zou hebben.  

De enige oplossing om de wildgroei van 

sleutels te stoppen, was een nieuwe start 

te maken met de afsluiting van de gebou-

wen. 

Om te voorkomen dat iedereen weer 

grote volle sleutelbossen in de zak of tas 

mee zou moeten slepen, heeft het be-

stuur er voor gekozen een elektronisch 

sluitsysteem aan te brengen. Met dit sys-

teem kan de toegang per deur aan een 

medewerker worden toegewezen. De 

deuren zijn dan te openen door middel 

van een zogenaamde TAG, ook wel 

DRUPPEL genoemd. Bij verlies kan een 

TAG eenvoudig uit het systeem worden 

verwijderd, waardoor deze onbruikbaar 

is geworden. 

De elektronische sloten zijn woensdag 

21 april op de belangrijkste buiten- en 

binnendeuren gemonteerd. 

Met de projectlei-

ders is afgespro-

ken welke mede-

werkers een TAG 

moeten ontvan-

gen; m.n. mede-

werkers die regelmatig het gebouw moe-

ten openen of afsluiten. 

Iedereen met een TAG behoort daarom 

ook een toegangscode voor het alarm-

systeem te hebben. Medewerkers die al 

een code hebben, kunnen gebruik blijven 

maken van die code.  

Voor informatie en voor het eventueel 

aanvragen van een toegangscode kunt u 

terecht bij de projectleiding of bestuurs-

lid facilitaire zaken Hans Kokke.  

Voor ons bestuur zoeken wij een bestuurslid met speci-

fieke verantwoordelijkheid voor kringloopcentrum Bartje. 

 

Ken je een geschikte kandidaat breng dan onderstaande adverten-

tie onder zijn/haar aandacht. 

 

De Stichting Samen Verder (SSV) is een vrijwilligersorganisatie, 

die zich inzet voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-

perking door het bevorderen van hun sociaal contact en mobiliteit 

in Culemborg een omstreken. 

Dit gebeurt aanvullend op de reguliere hulpverlening. Ook biedt de SSV een zinvol 

perspectief, welzijn en welbevinden voor de vele SSV vrijwilligers. 

Kringloopcentrum Bartje zorgt voor de inkomsten van onze stichting waarmee we 

onze doelstellingen kunnen realiseren. 

Zegt ’t voort 

Nieuwe Sloten beveiligen de gebouwen 
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Als bestuurslid onderhoud je de contacten met de projectleider van Bartje en ben je 

(mede) verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) het beleid van het 

kringloopcentrum. Tevens ben je voor de medewerkers van kringloopcentrum Bartje 

het (bestuurlijk) aanspreekpunt. 

Binnen het bestuur wordt van je verwacht dat je kunt meedenken en beslissen over de 

koers die de SSV vaart. Een open blik en initiatief nemen zijn hierbij onontbeerlijk. 

Voor Klaartje zijn wij op zoek naar een Projectleider 

die samen met het bestuur (mede-)verantwoordelijk is voor het 

uitdragen van het beleid, zoals vastgelegd in het document 

“Organisatie en Werkwijze”. 

Het project Klaartje zorgt voor het vervoer van ouderen en 

mensen met een beperking binnen Culemborg en naar de 

ziekenhuizen in de regio. Daarnaast verzorgt Klaartje in 

samenwerking met andere organisaties groepsvervoer. 

 

Als projectleider onderhoud je de contacten met het bestuur en ben je (mede) 

verantwoordelijk voor (de ontwikkeling van) het beleid van het vervoersproject 

Klaartje. Tevens ben je voor de medewerkers van Klaartje het (bestuurlijk) 

aanspreekpunt. 

Binnen jouw verantwoordelijkheid wordt van je verwacht dat je kunt meedenken en 

beslissen over de koers die we met het project Klaartje varen. Een open blik en 

initiatief nemen, zijn hierbij onontbeerlijk. 

Wat krijg je ervoor terug: 

- zo’n 250 enthousiaste collega vrijwilligers; 

- samen met een betrokken bestuur richting geven aan het project Klaartje; 

- veel eigen verantwoordelijkheid; 

- regelmatige traktaties, omdat er wat te vieren valt; 

- jaarlijks eindejaarsfeest; 

- en nog veel meer… 

Wat verwachten wij van je: 

- affiniteit met onze doelgroep; 

- goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

- een enthousiaste, positieve instelling en kunnen omgaan met weerstanden; 

- zelfstandig optreden en het vermogen in een team te functioneren; 

- voldoende tijd beschikbaar, gemiddeld drie dagdelen per week; 

- enige ervaring met SSV is een pré 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos van Zutphen, voorzitter 

Stichting Samen Verder via 06 23 91 15 06. 

 

Als je enthousiast bent, stuur dan je reactie naar bestuur@stichtingsamenverder.com. 

of naar 

Bestuur Stichting Samen Verder 

t.a.v. de secretaris, Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg. 

mailto:bestuur@stichtingsamenverder.com

