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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

www.f1-computers.nl
F1-Computers Culemborg Zandstraat 34  4101 EH  Culemborg  Tel. 0345 - 785522

info@f1-computers.nl

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.

onderhoud
verkoop

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

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheidChopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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Markt 51 Culemborg Tel. 0345 - 512774
www.elands.nl

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

A. VAN DIEMENSTRAAT 18 b ▼ CULEMBORG
TELEFOON (0345) 53 01 46 ▼ WWW.FAMILYFIT.NL

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

Speciaal voor ANBO-leden: sporten op
dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur voor 10 euro per maand.

Leden van ANBO, PCOB, KBO of vriend van het Senioren Collectief:
2 keer per week sporten voor € 10,- per maand
iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 11:00 tot 14:00 u
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KABINET EN VNG MAKEN AFSPRAKEN OVER 
FINANCIËLE ZEKERHEID ZORGAANBIEDERS 
Nieuwsbericht 25-03-2020  
 
Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders 
financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of 
juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom 
afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaan-
bieders binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. 
Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra 
kosten, compensatie voor omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en het 
versoepelen van verantwoording. De maatregelen om het coronavirus COVID-19 
maximaal te controleren leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere 
zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van 
de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de 
uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met 
zich mee. 
 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister 
Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van 
jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke onder-
steuning de gevraagde financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 
juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit 
van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten 
daar waar die nu het meest nodig zijn. 
Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige zorg en 
ondersteuning. 
 
 
HERSENSPINSELS                                                          DOOR LAURA VAN HORIK 
 
Onzichtbaar, niet te zien maar daarom niet minder waar 
Een donker gevoel, even geen doel, het hoofd een warrige boel 
Liefdevolle betekenis, nu een gemis toch schrijft dit geschiedenis 
De waarde, van vrienden en familie, iets dat ik nu toch extra zie 
Warmte, de wereld hernieuwd, naar het vervolg hiervan benieuwd 
Wereld, nu op z’n kop, maar leeft hopelijk weer op.  
 



Stichting  Samen  Verder 
Meerlaan 25,  4103 XZ  Culemborg 
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur) 

www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vele  winkeltjes;  kleding,  schoenen,  boeken,  meubels,  speelgoed, cd’s en lp’s. 
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd –  altijd in goede staat! 
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website). 
De ‘Bied-kast’;  de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel. 
Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.  

Medewerkers  van  Klaartje  vervoeren  ouderen  en  mensen  met  een  beperking 
van  deur  tot  deur  in  Culemborg  en  naar  ziekenhuizen  in  de  omgeving. 
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300. 
Klaartje rijdt geen lijndienst,  maar levert maatwerk,  jaarlijks ca.20.000 ritten. 
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen. 

Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en 
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verko-
per in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er, 
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.! 
 

BARTJES 
KRINGLOOPCENTRUM 

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u 
 

Zaterdag  : 10.00 – 13.00 u 
 

Telefoon   : 0345  – 517680 

Vrijwilliger bij SSV:  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding! 
 

KLAARTJE 
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Ma. 08.00 – 12.00 uur 
t/m 13.00 – 18.00 uur 
Zo. 19.00 – 22.00 uur 

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt! 
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Na 15 jaar met hart en ziel voor het museum te hebben gewerkt, heeft Nicole 
Spaans afscheid genomen als directeur van het Elisabeth Weeshuis Museum. Zij 
werd bedankt voor haar inzet, ideeën, kennis en kundigheid. Ze laat een prachtige 
erfenis achter voor haar opvolger, Leonieke Terlouw die per 1 april in dienst is 
getreden. Het museum verwacht met haar opnieuw een enthousiaste en kundige 
directeur te hebben gevonden. 
Weescafé:  Wil je ook nu van de lekkere taarten van het wees café blijven 
genieten? Je kunt elke zaterdag bij ons terecht voor het afhalen van onze meest 
populaire taarten en koeken. Op onze Facebookpagina lees je hoe het werkt en 
vind je de actuele bestellijst. Voor mensen die niet zelf naar ons toe kunnen 
komen, willen wij uiteraard met liefde thuisbezorgen. 
 
GROTE RENOVATIE FRANSCHE SCHOOL   
 
Tijdens het raadsbesluit van juni 2018 besloot de 
gemeenteraad van Culemborg tot het renoveren, 
verduurzamen en de noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden aan het Rijksmonument aan de 
Havendijk.  
In de zomer van 2019 werd een start gemaakt met 
een eerste fase. In het voorjaar werd in de theaterzaal een nieuw grid voor de 
lampen geïnstalleerd en in de zomer zijn de toilettengroep en de keuken  
aangepakt. In maart 2020 werd al de keer- annex kade-muur Schoteldoekse Haven 
gerenoveerd. Nu is het tijd voor fase 2: eind april 2020 is men gestart met de 
verdere renovatie en onderhoudswerkzaamheden van het gehele gebouw waarin 
het theater is gevestigd. Ook binnen het theater worden een aantal wijzigingen 
uitgevoerd, zoals het verwijderen van één van de twee trappen, zodat de beneden 
foyer ruimer wordt. Tevens wordt de entree verbreed en de luifel verwijderd. Het 
gehele project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf C. van Dillen en Zn in 
opdracht van de gemeente.  
N.B. i.v.m. Corona zijn er tot september geen voorstellingen. 



Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg

10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

PARTYCENTRUM

www.partycentrumdelantaarn.nl

Bruiloften
Recepties
Catering op locatie
Personeelsfeesten
Vergaderingen
Gratis gebruik van bus

(bij een reservering)

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg
Telefoon 
Fax       
GSM:    

0345 - 512819
0345 - 534857
06 - 51297983

DE LANTAARN
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Als je lang binnen zit, doe je soms de raarste dingen. Doordat je weinig mee-
maakt, heb je ook niet veel te vertellen. Ik kan wel zeggen, dat je dan tijd hebt om 
dagelijks naar het nieuws en praatprogramma’s op de TV te kijken. Vele 
hotemetoten passeren dan het beeldscherm. Wat me toen is opgevallen wil ik 
graag met jullie delen. Mijn aandacht werd namelijk ineens getrokken door het feit 
dat alle belangrijke mannen, sinds mijn heugenis, wereldwijd al jarenlang dezelfde 
outfit dragen. Het liefst een blauw colbertje en daaronder een overhemd met een 
stropdas. Ik kreeg het er benauwd van toen ik die overhemd-boordjes strak om 
hun hals zag en vastgesnoerd met een stropdas. Ineens verbaasde me dat! Waar 
komt dit toch vandaan: deze standaard mannendracht met een stropdas. Toch 
niets anders te doen, ben ik op zoek gegaan naar dit fenomeen. Ik denk dat jullie 
dit ook wel willen weten. Zo niet, dan moet je dit maar niet verder lezen en wens 
ik je nog een goede dag toe. Wil jij het ook weten lees dan verder, want mijn 
studie leerde mij het volgende: voor de geschiedenis van de stropdas gaan we zo’n 
2000 jaar terug in de tijd. De Chinese en Romeinse legers droegen een das als 
statussymbool. De belangrijkste man had de grootste strik. Behalve statussymbool 
was de das ook erg praktisch: lekker warm en handig om snot, zweet en bloed mee 
af te vegen. In de zeventiende eeuw, tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), 
vochten de Kroatische ruiters voor de Franse Koning. Na de oorlog werden deze 
‘krijgers’ aan Koning Lodewijk 14e als helden voorgesteld. Ze droegen felgekleurde 
zijden doeken om hun nek als amulet, geluksbrenger. Koning Lodewijk was zeer 
modebewust en was enthousiast over deze stijl. Op dat moment was de “cravat” 
(afgeleid van Kroaat) geboren en werd al snel als populair kledingstuk onder de 
aristocraten door heel Europa gedragen.  
Verwonderlijk, vind ik, dat nu 400 jaar later nog steeds ‘de das’ wordt gedragen.  
Volgens de arsenalen zou op het werk een stropdas nog steeds een symbool van 
status zijn. Een man die een stropdas om heeft, heeft namelijk een hele andere 
uitstraling dan een man zonder stropdas. Wanneer je een passende stropdas 
draagt, kom je netter, betrouwbaarder, deskundiger en geloofwaardiger over. 
Daarnaast zouden vrouwen mannen met een stropdas sexyer vinden??!!   
Ik ben weer wat wijzer geworden, maar ben nog steeds verbaasd dat de mannen 
in 2020 nog steeds met het donkere pak, wit overhemd en stropdas wereldwijd 
hiermede hun status en betrouwbaarheid willen uitstralen.  Of zouden ze het zelf 
niet weten waarom ze deze outfit dragen en hoort het er gewoon bij? 
 

HS 
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel

De Kraanvogel

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.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg



DE KIJKER JUNI 2020 11 
 

 
DE KIJKER OOK DIGITAAL 
 
De laatste tijd krijgen wij steeds meer berichten aangeboden, die net niet meer 
meekunnen met de eerstvolgende De Kijker. De kopij moet namelijk 3,5 week van 
tevoren worden aangeleverd voor de editie van de maand daaropvolgend. Als 
deze berichten voor senioren van Culemborg wel degelijk van belang zijn om te 
weten, dan worden ze op de homepage van onze website geplaatst.  Het is dus aan 
te raden om regelmatig op onze site te kijken. Voor de goede orde vermelden wij 
dat De Kijker ook digitaal kan worden gelezen. De exemplaren worden in hun 
geheel in het archief op onze website geplaatst. 
Hierbij nog even ons webadres: www.seniorencollectiefculemborg.nl 
 
 
OUDEREN EN JONGEREN SAMEN IN GESPREK  
 
Veel mensen zijn momenteel actief om op allerlei 
manieren elkaar een hart onder de riem te steken. 
Stichting Present West Betuwe is een mooi project 
gestart om mensen met elkaar te verbinden. Iets 
waar velen van ons in deze tijd meer dan ooit behoefte aan hebben. Het unieke 
van dit project is dat het ouderen en jongeren met elkaar in contact wil brengen. 
Twee keer per week gaan zij op een nader te bepalen vast tijdstip met elkaar 
(beeld)bellen en in gesprek over thema’s die jong en oud aangaan. Het project 
gaat zes tot acht weken duren en dat is lang genoeg om een meer dan 
oppervlakkig contact op te bouwen. De hoop is natuurlijk dat daarna iedereen 
weer vrij en veilig naar buiten kan. Voor belangstellenden wordt het project dan 
desgewenst afgesloten met een live ontmoeting tussen alle deelnemers.  
Wie weet zijn er onder de lezers van ‘De Kijker’ mensen die momenteel tegen hun 
wens aan huis gebonden zijn. Of die mensen kennen die blij zouden zijn met wat 
meer contact via telefoon en/of beeldscherm en het leuk en verrijkend vinden om 
in deze tijd juist ook met jonge mensen van gedachten te wisselen. En voor wie 
denkt “hoe moet dat?” is technische ondersteuning in de aanbieding.  
Er is vooralsnog in dit project plaats voor 30 ouderen. Bent u iemand die mee zou 
willen doen, of kent u iemand van wie u denkt dat hij of zij dit zou waarderen en 
die u hierop attent kunt maken?  
Voor meer informatie en aanmelding: neem telefonisch of per e-mail contact op 
met Josette Jansen, coördinator van het project. josette@presentwestbetuwe  
06-15180090 / 06-22082958  
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DE BARMHARTIGE SAMARITAAN                              DOOR DANIEL BLONDEEL 
 
Het zal zo’n jaar geleden zijn. Ik reed op een zondagochtend ergens in Utrecht, op 
weg naar het UMC ziekenhuis, waarnaar mijn vrouw Alice sinds een week vanuit 
het Tielse ziekenhuis was overgeplaatst. Ik had die ochtend de kerk na de dienst 
onmiddellijk verlaten en het koffie-uurtje overgeslagen. Het was mijn eerste 
bezoek aan UMC Utrecht en ik wilde graag op tijd komen. 
Onze pastoor Frank had die ochtend over de Barmhartige Samaritaan verteld. Dit 
oude verhaal had mij opnieuw getroffen. Door de eenvoud die eruit spreekt, de 
simpele (naasten)liefde die er ‘in cursief en in hoofdletters’ uit springt. Ik was 
tijdens het rijden zo verdiept geweest in mijn gedachten en in de gewetensvraag 
of ik de moed zou kunnen opbrengen van die Samaritaan, dat ik niet in de gaten 
kreeg dat ik totaal verkeerd gereden was. Een wirwar van wegen en bochten vóór 
mij, het navigatiesysteem was nieuw voor mij, ik wist geen juiste adressering. 
Beduusd en verward stapte ik uit de auto. Toen hoorde ik een vriendelijke 
mannenstem vragen: “Kunnen wij u helpen? Bent u de weg kwijt?” 
Op een bank zat een jong stel, in één oogopslag zag ik wel dertig gelijksoortige 
stenen banken in het rond. Ik bevond mij ergens op een plein, met in de nabije 
verte een enorm gebouw, achter groen geboomte verscholen. Ik vertelde dat ik 
onderweg was naar het UMC waar mijn vrouw ziek lag. De twee jongelui keken 
elkaar glimlachend aan waarop de man mij zorgvuldig uitlegde hoe ik moest rijden. 
“U bent in de buurt,” verklaarde de jongeman, “U heeft zich alleen twee bochten 
vergist.” Nadat ik het stel netjes had bedankt stapte ik weer in de auto. Ik wilde 
wegrijden toen het rechterportier werd geopend en de jongeman mij aanbood 
met mij mee te rijden tot op het parkeerterrein van het UMC. Binnen een paar 
minuten stond mijn auto op een lege parkeerplek vlak bij de ingang van het 
ziekenhuis. Daar stapte mijn vriendelijke gids uit met de geruststellende woorden 
dat het voor hem maar vijf tot acht minuten lopen was naar waar zijn vrouw op 
hem wachtte. “Ja ziet u”, verklaarde hij met een liefdevolle glimlach, “hierboven 
ligt op de tweede etage ons zoontje Joris. Hij is drie jaar oud en heeft een vorm van 
gewrichtskanker. Vanmiddag horen we of er iets aan te doen is. Maar u vertelde 
onderweg hiernaartoe over de preek die u vanochtend hebt gehoord. Die ging over 
de Barmhartige Samaritaan. Wie weet is die goede man in de tussentijd wel naast 
mijn vrouw komen zitten en is haar goed nieuws aan het vertellen. Ik wens u van 
harte beterschap met uw vrouw!” 
Dit stuk schrijvende schiet mijn gemoed opnieuw vol zoals die dag voor het UMC. 
Ik besef dat ik maar weinig van de inhoud en van de diepere betekenis van de 
Heilige Schrift weet. Maar wat ik nu zeker denk te weten is dat de Barmhartige 
Samaritaan echt bestaat en hij in de buurt wil zijn als ik hulp nodig heb.  

‘Het geeft mij rust dat ik dagelijks 
word gebeld. Ik heb het gevoel: ik 
ben er. Iemand bekommert zich 
om mij.’ 

Arie Noordsij, 
deelnemer Telefooncirkel

Telefooncirkel in Culemborg

Vindt u het pre�g als er elke dag iemand informeert hoe het met u 
gaat? Even een momentje van contact kan heel pre�g zijn, vooral als u 
alleen woont of moeilijk de deur uit kan.

Zo werkt het

Iedere dag wordt u gebeld door een deelnemer aan de Telefooncirkel. 
Dat gebeurt steeds op een afgesproken �jds�p, door dezelfde persoon. 
Daarna belt u de volgende van de lijst. Neemt uw belpartner niet op, of 
maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan gee� u dit door aan de vrijwilli-
ger die de Telefooncirkel begeleidt. Hij of zij neemt dan polshoogte en 
schakelt indien nodig hulp in.

Ik wil ook elke dag contact

Leuk dat u interesse hee�! De telefooncirkel is gra�s, u betaalt alleen 
uw eigen telefoonkosten. Pak nu de telefoon en meld u aan bij Karin 
Burgers van ElkWelzijn: 06-20 71 80 53.

Een positieve start van de dag!
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DE BARMHARTIGE SAMARITAAN                              DOOR DANIEL BLONDEEL 
 
Het zal zo’n jaar geleden zijn. Ik reed op een zondagochtend ergens in Utrecht, op 
weg naar het UMC ziekenhuis, waarnaar mijn vrouw Alice sinds een week vanuit 
het Tielse ziekenhuis was overgeplaatst. Ik had die ochtend de kerk na de dienst 
onmiddellijk verlaten en het koffie-uurtje overgeslagen. Het was mijn eerste 
bezoek aan UMC Utrecht en ik wilde graag op tijd komen. 
Onze pastoor Frank had die ochtend over de Barmhartige Samaritaan verteld. Dit 
oude verhaal had mij opnieuw getroffen. Door de eenvoud die eruit spreekt, de 
simpele (naasten)liefde die er ‘in cursief en in hoofdletters’ uit springt. Ik was 
tijdens het rijden zo verdiept geweest in mijn gedachten en in de gewetensvraag 
of ik de moed zou kunnen opbrengen van die Samaritaan, dat ik niet in de gaten 
kreeg dat ik totaal verkeerd gereden was. Een wirwar van wegen en bochten vóór 
mij, het navigatiesysteem was nieuw voor mij, ik wist geen juiste adressering. 
Beduusd en verward stapte ik uit de auto. Toen hoorde ik een vriendelijke 
mannenstem vragen: “Kunnen wij u helpen? Bent u de weg kwijt?” 
Op een bank zat een jong stel, in één oogopslag zag ik wel dertig gelijksoortige 
stenen banken in het rond. Ik bevond mij ergens op een plein, met in de nabije 
verte een enorm gebouw, achter groen geboomte verscholen. Ik vertelde dat ik 
onderweg was naar het UMC waar mijn vrouw ziek lag. De twee jongelui keken 
elkaar glimlachend aan waarop de man mij zorgvuldig uitlegde hoe ik moest rijden. 
“U bent in de buurt,” verklaarde de jongeman, “U heeft zich alleen twee bochten 
vergist.” Nadat ik het stel netjes had bedankt stapte ik weer in de auto. Ik wilde 
wegrijden toen het rechterportier werd geopend en de jongeman mij aanbood 
met mij mee te rijden tot op het parkeerterrein van het UMC. Binnen een paar 
minuten stond mijn auto op een lege parkeerplek vlak bij de ingang van het 
ziekenhuis. Daar stapte mijn vriendelijke gids uit met de geruststellende woorden 
dat het voor hem maar vijf tot acht minuten lopen was naar waar zijn vrouw op 
hem wachtte. “Ja ziet u”, verklaarde hij met een liefdevolle glimlach, “hierboven 
ligt op de tweede etage ons zoontje Joris. Hij is drie jaar oud en heeft een vorm van 
gewrichtskanker. Vanmiddag horen we of er iets aan te doen is. Maar u vertelde 
onderweg hiernaartoe over de preek die u vanochtend hebt gehoord. Die ging over 
de Barmhartige Samaritaan. Wie weet is die goede man in de tussentijd wel naast 
mijn vrouw komen zitten en is haar goed nieuws aan het vertellen. Ik wens u van 
harte beterschap met uw vrouw!” 
Dit stuk schrijvende schiet mijn gemoed opnieuw vol zoals die dag voor het UMC. 
Ik besef dat ik maar weinig van de inhoud en van de diepere betekenis van de 
Heilige Schrift weet. Maar wat ik nu zeker denk te weten is dat de Barmhartige 
Samaritaan echt bestaat en hij in de buurt wil zijn als ik hulp nodig heb.  
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RTGRTG
Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECLAME.NL

WWW.RTG-RECLAME.NL

ZAKELIJK DRUKWERK

ONAFHANKELIJK ADVIES

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

EIGEN UITGAVES

RECLAMEMATERIALEN

RECLAMEDRUKWERK

WORDPRESS / JOOMLA!

WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2020
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VERNIEUWDE WEBSITE ELKWELZIJN  (elkwelzijn.nl)   
 
 

Onder het eerste kopje “Meedoen en ontmoeten” staan zinnige zaken voor 
senioren. Hieronder een greep eruit overgenomen. 
 
“Hoe weet ik dat mijn man aan Alzheimer lijdt?” 
“Wie helpt mij met het huishouden als ik na mijn operatie weer thuiskom?” 
“Heb ik nog wel recht op huursubsidie nu ik alleen ben achtergebleven?” 
 
Voor wie is ouderenondersteuning? 
Ouderenondersteuning is voor ouderen die nog zelfstandig wonen (alleen of met 
hun partner), maar ook voor de naaste omgeving van ouderen. De ouderenonder-
steuner kan desgewenst ook optreden als vertrouwenspersoon. 
Wanneer schakel je ouderenondersteuning in? 
Je kunt bij de ouderenondersteuner terecht met vragen en/of problemen die 
samenhangen met het ouder worden. Denk daarbij aan: 
- je woonsituatie 
- mobiliteit/ vervoer 
- eenzaamheid 
- financiële ondersteuning 
- eten koken 
- vergeetachtigheid 
- het huishouden 
- de zorg voor je partner 
Waarmee helpt ouderenondersteuning? 
Ouderenondersteuning kan veel voor je betekenen. Denk bijvoorbeeld aan: 
- advies geven over voorzieningen, zoals regiotaxi of de dagopvang 
- je wijzen op activiteiten in de buurt 
- meedenken over keuzes die je moet maken 
- contact leggen met instanties die je nodig hebt 
- jouw belangen behartigen bij deze instanties 



Via plus.nl je
boodschappen in
goede handen

plus.nl

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.

Bestel
nu!

Bezorgen of 
ophalen wanneer 
het jou uitkomt

Jouw 
boodschappen 
door ons 
geselecteerd

Gegarandeerde 
kwaliteit

Keuze uit ruim 
16.000 artikelen

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

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105TX Culemborg | T: 0345532525
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“ NU DOOR CORONA AL MIJN VRIJWILLIGERSWERK STIL LIGT VOEL IK ME 
ZELF OOK EEN BEETJE EENZAAM.” 
 

Desiré Hak is geboren en getogen in 
Culemborg. Ze is een bezige bij en wil 
graag veel uit het leven halen. Daarom 
doet ze vrijwilligerswerk. Maar door 
de coronatijd is dat stil komen te 
liggen. Om toch niet eenzaam te 
worden, gaat ze verse soep brengen 
aan andere eenzame mensen. “Want 
met een kop heerlijke verse soep, geef 
je ook aandacht.” 
 

Bezige bij 
Desiree houdt van lezen, breien en koken. Via de cursus ‘Stap in vrijwilligerswerk’ 
van Jobhulp is zij vrijwilligerswerk gaan doen. Op woensdag maakt ze soep bij 
“Culemborg Herstelt”. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Ze heeft daar geleerd om lekkere 
soepen te maken en dat heeft haar veel zelfvertrouwen gegeven. Op vrijdag 
verzorgt ze de koffie en thee in Buurtcentrum Bolderburen. Daarnaast denkt ze 
met ElkWelzijn mee over het organiseren van projecten om eenzaamheid te 
voorkomen. Maar nu door corona al haar vrijwilligerswerk stil ligt voelt zij zichzelf 
ook een beetje eenzaam.” 
Soepje van Desiré 
“Ik mis mijn vrijwilligerswerk en de sociale contacten. Op Facebook las ik over het 
initiatief  ‘ons soepje’ uit Tilburg. Dat bracht me op het idee ‘Soepje van Desiré’. Ik 
maak een heerlijke verse soep van biologische groenten en breng dat naar 
eenzame mensen. ElkWelzijn helpt me om dit te organiseren en Stichting Elisabeth 
Weeshuis en het Initiatievenloket van gemeente Culemborg ondersteunen me 
financieel.” 
Aandacht 
“Ik heb inmiddels al vele weken de soep rondgebracht. En ik breng niet alleen soep 
maar geef hiermee ook aandacht aan eenzame mensen! Ik maak de soep samen 
met vrijwilliger Wilco in de keuken van Buurtcentrum Bolderburen, op gepaste 
afstand van elkaar met beschermende kleding aan. Ik vind het erg leuk om te doen 
en wil graag elke week een andere soep koken.” 
 
Voor meer informatie, aanmelden en sponsoring kun je contact opnemen met 
Sandra Rigter, ElkWelzijn: srigter@elkwelzijn.nl / 06-83 52 51 08. 
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Wist u dat wij:

-  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

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

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

Markt 6 in Culemborg

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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.
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KUNST BIEDT TROOST, DAT KUNNEN WE WEL GEBRUIKEN IN DEZE TIJD  
uit: avrotros Kunstnieuwsbrief van mei 2020 
 
Maar wat is nou het beste kunstwerk om mee in 
quarantaine te zitten? We vragen het elke week 
aan een andere expert van Tussen Kunst & Kitsch. 
Juwelenhistoricus Martijn Akkerman trapt af met 
een eeuwenoud liefdesjuweel.  
 
Martijn Akkerman: “wat we nu nodig hebben is liefde”. 
De kracht van Cupido. Meer dan 400 jaar geleden 
gaf een bruidegom dit kostbare juweel aan zijn 
bruid. Stralend van geluk zal zij het op haar borst 
gedragen hebben als symbool van liefde en 
eeuwige trouw. Geen van beiden zal toen hebben 
kunnen bedenken dat het vier eeuwen later door 
duizenden bezoekers van de Hermitage 
Amsterdam bewonderd zou worden. Het sieraad is 
namelijk onderdeel van de tentoonstelling  
‘Juwelen!, schitteren aan het Russische hof’. Oorspronkelijk zou de tentoonstelling 
tot 3 mei te zien zijn, maar vanwege de corona-maatregelen is het museum 
tijdelijk gesloten. Gelukkig wordt de tentoonstelling verlengd tot 1 september, 
mits de musea weer open mogen. Juwelenhistoricus Martijn Akkerman was 
gastconservator van deze indrukwekkende tentoonstelling en koos dus niet 
toevallig voor deze cupido-hanger als favoriet werk om mee in quarantaine te 
zitten. “Wat we nu nodig hebben is liefde”, vertelt hij. “En daar staat deze hanger 
symbool voor”. Die liefde ziet hij gelukkig volop om zich heen. Sinds de corona-
crisis lijkt men meer aandacht voor elkaar te hebben en dat doet hem deugd. 
Ondanks dat hij zelf ziek is geweest (hij liep het virus op tijdens de kunst- en 
antiekbeurs TEFAF in Maastricht), ziet hij deze vreemde periode ook als iets 
positiefs. “Ik denk dat we er veel van kunnen leren”. 
 
Zeldzaam 
Het juweel is ook nog eens ontzettend zeldzaam. “Naar mijn weten bestaan er nog 
maar drie van zulke amor-hangers”, zegt Akkerman. “Het is bijzonder dat dit 
bewaard is gebleven”. De zeldzaamheid, de symboliek en de oudheid van dit 
liefdescadeau biedt hem op dit moment steun. “Omdat het zo oud is, zal het al 
heel veel mensen troost en schoonheid hebben geboden”. Laten we hopen dat het 
nog heel veel langer bewaard zal blijven. En laten we hopen dat ook de liefde voor 
elkaar bewaard blijft. Ook na de quarantainetijd! 
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Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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HET GEBRUIKTE THEEZAKJE                               in mei 2020 gelezen op internet  
 

Denk je redelijk groene vingers te hebben en 
spendeer je graag wat uurtjes in je tuin? Dan is 
dit dé tip voor jou. Vaak gooien we namelijk ons 
theezakje na het zetten van een kop thee direct 
weg. Dit is hartstikke zonde, want om 
verschillende redenen kan dit theezakje jouw 
tuin omtoveren in een ware droomtuin.  
 

Het opkweken van verschillende zaden kan een behoorlijke uitdaging zijn. De 
reden hiervoor is omdat de meeste zaden heel vaak niet ontkiemen, ondanks alle 
liefde en zorg die je erin stopt. Gelukkig hebben we een simpele manier gevonden 
om jouw tuin om te toveren in een plantenparadijs. Het enige dat je namelijk in de 
aarde hoeft te stoppen is een gebruikt theezakje. 
 
Extra voedingsstoffen 
Door een theezakje toe te voegen aan de aarde in je tuin, krijgt de aarde extra 
voedingsstoffen. Theeblaadjes bevatten tannine en voedingsstoffen die natuurlijke 
meststoffen zijn voor de grond. Het zakje zelf is gemaakt van vezels van de 
stengels van de abaca plant. Dit is een bananensoort die een vezel oplevert en 
waar theezakjes van worden gemaakt. De thee zal makkelijker oplossen in de 
aarde, wat een gezondere groeiomgeving voor je bloemen en planten creëert. 
Ongedierte 
De theezakjes houden ongedierte op afstand. Gebruikte theezakjes en ook 
koffiedik helpen ongedierte uit de buurt van je bloemen en planten te houden. De 
geur verjaagt het ongedierte dat graag een hapje van jouw dierbare planten eet. 
Versnelt de ontbinding 
Gebruik je een theezakje in de grond of in de composthoop? De zuren in de thee 
kunnen het ontbindingsproces van de compost versnellen. Dit betekent dat je de 
compost voor je tuin veel eerder kunt gebruiken. Jij blij en je tuin blij! 
Water vasthouden 
Begraaf het gebruikte theezakje vlak bij de wortels van je bloemen of planten in de 
aarde. Hiermee help je je bloemen en planten om meer water vast te houden in de 
grond en blijven ze een stuk gezonder. 
Onkruid 
Iets wat je natuurlijk niet in je tuin wil hebben: onkruid. Gelukkig zijn theezakjes 
hiervoor de oplossing aangezien ze al het onkruid in je tuin op afstand houden. 
Door een theezakje in de grond te stoppen, maak je het voor het onkruid een stuk 
moeilijker om naast je gezonde planten in de tuin te groeien. 



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  

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl

en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden
dinsdag   10.00-17.30
woensdag  10.00-17.30
donderdag    10.00-17.30
vrijdag    10.00-21.00
zaterdag   10.00-17.00
zondag    incidentieel
maandag  gesloten
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Zaden ontkiemen 
Het groeiproces van kleine zaadjes kun je een stuk makkelijker maken door een 
theezakje te gebruiken. Het enige dat je nodig hebt is gebruikte theezakjes, 
zaden, een plastic plantenbak en water. Ontkiem je zaadjes in de plantenbak 
zoals je dit normaal doet, maar voeg de theezakjes toe aan de aarde en het 
ontkiemingsproces zal een stuk sneller gaan. Vervolgens kun je de plantjes 
gemakkelijk overpotten in een grote plantenbak of in de tuin. 
Katten 
Heb je vaak buurtkatten in de tuin? Ook theezakjes of wat koffiedik helpen om 
katten uit je tuin te houden. De geur stoot de katten in de omgeving van je tuin 
af. Strooi wat koffiedik of thee over de aarde van je tuin en voorkom dat de 
katten plassen in je dierbare tuin. N.B.: dit werkt ook goed bij de planten in huis. 
Wormen eten theeblaadjes 
Heel fijn klinkt het niet, wormen in je tuin. Toch zijn deze glibberige beestjes  
erg goed om in je tuin te hebben. Wormen kunnen theeblaadjes makkelijk 
consumeren. Wanneer ze verteerd zijn en terugkomen in de grond produceren 
ze nóg meer voedingsstoffen voor een zeer vruchtbare tuin. 
 
VERMOEIDE OGEN 
Een gebruikt theezakje is niet alleen een 
wondermiddel voor je tuin en voor je 
planten(bak).  Maar ook nog eens een 
wondermiddel voor vermoeide ogen… 
We hebben het allemaal druk en onze dagen 
zitten volgepland. Dan komt het nog wel eens 
voor dat je onrustig slaapt door álle dingen die 
je de volgende dag nog moet doen. Na een 
nacht slecht slapen word je wakker met dikke ogen en enorme wallen. Een 
rotgevoel, die opgezwollen oogleden en het ziet er niet heel charmant 
uit. Crèmes zijn hartstikke duur en werken vaak helemaal niet.  
De oplossing is zo simpel en ligt waarschijnlijk op dit moment in je prullenbak: 
gebruikte theezakjes! Als je ‘s ochtends thee hebt gedronken, gooi de zakjes dan 
niet weg maar leg ze opzij tot ze afgekoeld zijn. Ga even lekker op de bank liggen 
en leg op elk oog één theezakje. Blijf een kwartiertje zo liggen en ontspan lekker 
met je ogen dicht. Als je de zakjes van je ogen afhaalt zul je zien dat je donkere 
kringen als sneeuw voor de zon verdwenen zijn! Deel deze tip met je vrienden, 
ze zullen je dankbaar zijn! 



Fysiotherapie door, voor en met u:
• Behandelen van lichamelijke klachten
• Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
• Wanneer u onzekerder of minder makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
• Diverse oefengroepen  (In Balans, Leefstijl)

Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met 
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven, leefstijladviezen en massages, 
aangepast aan uw persoonlijke situatie. 

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op. 
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

COSTERWEG 8  |   4104 AJ CULEMBORG

TEL 085 - 30 37 179  |   INFO@DS-EVENTS.NL

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP 

WWW.DS-EVENTS.NL

DS-events is uw totaalleverancier voor 

al uw feesten, partijen en evenementen. 

Voor een presentatie van onze producten 

kunt u altijd onze ruime showroom 

bezoeken voor een “live” indruk en 

advies.  Voor een compleet overzicht 

van ons assortiment, verwijzen wij u 

graag naar onze online verhuurshop. 

Hier kunt u tevens makkelijk en snel 

uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt 

u ook contact opnemen voor een 

vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

FEESTJE?
LAAT DAT MAAR AAN 
ONS OVER!

COSTERWEG 8  

TEL 085 - 30 37 179  

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP 

WWW.DS-EVENTS.NL

advies.  Voor een compleet overzicht 

van ons assortiment, verwijzen wij u 

graag naar onze online verhuurshop. 

Hier kunt u tevens makkelijk en snel 

uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt 

u ook contact opnemen voor een 

vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

LAAT DAT MAAR AAN 
ONS OVER!
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(W)ETENS(W)AARDIGHEDEN 
 

HANDIGE EIGENSCHAPPEN VAN KARNEMELK  
MAX: Publicatiedatum: 7 juli 2019 
 

Karnemelk is niet alleen een lekker en gezond drankje, het heeft ook allerlei 
goede eigenschappen om verschillende voedingsmiddelen lekkerder te maken. 
Vooral voor baksels doet karnemelk goede zaken, maar ook de vleesliefhebber 
kan er z’n voordeel mee doen. 
 

Botermelk 
Karnemelk is van oudsher een bijproduct, dat overblijft na het ‘karnen’ van melk. 
Tijdens het karnen komt het vet in de melk vrij en worden er boterklonten 
gevormd. Na het verwijderen van die klonten blijft de zure vloeistof, oftewel de 
karnemelk over. Tegenwoordig worden er melkzuurbacteriën toegevoegd aan 
magere melk, waardoor melksuiker wordt omgezet in melkzuur en de zure 
karnemelk ontstaat. 
 
Karnemelk toepassen in de keuken 
Naast een verfrissend drankje kan karnemelk ook uitstekend dienen om 
gerechten mee te bereiden. Het heeft daarbij verschillende effecten. In 
combinatie met baking soda: extra luchtige baksels. Door baking soda toe te 
voegen aan karnemelk komt er een reactie op gang waarbij C02 vrijkomt. Door 
de bubbels die hierbij ontstaan worden gerechten extra luchtig.  
 
Extra romig maken en mals houden van baksels 
Karnemelk heeft de ideale structuur om gerechten een extra zachte en romige 
smaak te geven. Ideaal voor bijvoorbeeld het bakken van een cake. Gluten 
breken deels af door het zuur in karnemelk. Door een scheutje karnemelk aan 
uw beslag toe te voegen, blijven baksels extra vochtig en zacht.   
 
Kleur behouden 
Baksels waarbij u bessen gebruikt zijn gebaat bij een scheutje karnemelk. Het 
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld blauwe bessen hun kleur behouden in cakes. 
 
Mals maken van vlees 
En tenslotte kan karnemelk dus ook gebruikt worden bij het bereiden van vlees. 
Door het calcium en de bacteriën in het drankje worden in het vlees enzymen 
aan het werk gezet die ervoor zorgen dat spiervezels afbreken. Het vlees wordt 
daardoor malser, aangezien de cellen dan meer vocht opnemen. Door er 
bijvoorbeeld kip mee te marineren, wordt dit gevogelte extra mals. 



Samen sterk voor senioren
Culemborg eo

Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.

Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.

Hulp bij uw belasting-aangifte.

Gekwali�ceerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.

Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en 
onze nieuwsbrief. 

Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL
Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!
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‘VIER HET LEVEN’ BESTAAT 15 JAAR 
 

Stichting Vier het Leven organiseert culturele 
activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op 
stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een 
gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en samen met 
andere gasten gaan zij gezellig naar de bioscoop, een concert, een 
theatervoorstelling of naar een museum. De deelnemers genieten van een 
drankje tussendoor en elkaars gezelschap en worden na afloop weer veilig 
thuisgebracht. Vier het leven inspireert en brengt mensen samen. Omdat het 
streven is de activiteiten zo betaalbaar mogelijk te houden, betalen de 
deelnemers slechts een deel van de werkelijke kosten. Voor o.a. de organisatie- 
en coördinatie-kosten is men afhankelijk van donaties. 
 

15 jaar geleden is Stichting Vier het Leven opgericht.  
De eerste twee jaar was Vier het Leven nog een klein lokaal project maar men 
merkte al snel aan alle reacties van gasten, vrijwilligers, zorginstellingen en 
theaters dat er heel veel behoefte was aan deze activiteiten. Inmiddels is Vier 
het Leven uitgegroeid tot een landelijk netwerk met 2000 vrijwilligers en 
honderden samenwerkingspartners. De afgelopen jaren zijn meer dan 200.000 
ouderen blij gemaakt met prachtige concerten, interessante musea, 
ontroerende, grappige en inspirerende films en voorstellingen. 
Dit was niet gelukt zonder sponsoring van alle samenwerkingspartners en 
financiële steun van landelijke en lokale fondsen, gemeenten, bedrijven, 
serviceclubs, donaties en nalatenschappen. De dank gaat ook nadrukkelijk uit 
naar de ouderen die zij als gast mogen vergezellen.  
Nieuwe kansen voor de toekomst 
Het is een bizar moment om terug te blikken op 15 jaar Vier het Leven omdat ze 
er juist nú niet op uit kunnen gaan. Een bizarre tijd voor de deelnemende 
ouderen maar ook voor alle culturele partners waar men al die jaren mee 
samenwerkt. Een spannende tijd, maar ook een tijd voor nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Zo zijn er landelijk 87 belteams opgericht, digitale voorstellingen 
gedeeld en afgelopen Koningsdag vierden ze, dankzij de Vriendenloterij samen 
met Ali B en zijn vrienden, toch een feestje voor ouderen op locatie.  
Voor meer informatie: www.4hetleven.nl 
 

Noot redactie: 
Vanuit ongeveer een tiental regio’s worden genoemde activiteiten aangeboden. 
Voor ons (Culemborg en omgeving) is de dichtstbijzijnde plaats: Utrecht West. 
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BRADAAL
wonen & slapen

Rolweg 21
4104 AC Culemborg
Tel. 0345 - 517400 - info@bradaal.nl

U vindt ons ook op www.bradaal.nl
De grootste keus de laagste prijs!

VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen, 

fauteuils, slaapkamers, verlichting, 
schilderijen en woonaccessoires.

RUIM 6000 M2 
WOON EN SLAAPPLEZIER


