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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

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg
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Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

A.VAN DIEMENSTRAAT18 b  CULEMBORG
TELEFOON (0345)53 01 46  WWW.FAMILYFIT.NL

Lezers van De Kijker kunnen voor € 10,00 per maand 2 x per week sporten op;
maandag, woensdag en vrijdag om 11.30 uur 

dinsdag om 11.00 uur
Reserveren via www.family�t-online.nl/online-reserveren

1,5 meter

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
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Op 4 april is het Pasen. Het belangrijkste feest onder de christelijke traditie, maar 
ook het begin van nieuw leven en zomerse tijden. Ik weet nog goed dat ik als kind 
voor Pasen nieuwe zomerkleren kreeg.  Mijn moeder ging dan met mij op de vrije 
woensdagmiddag met de trein naar Utrecht. Ik kreeg iets nieuws en dan als  
afsluiting van de middag een kwart rookworst bij de Hema. Met Pasen werd je in 
het nieuw gestoken, want je moest op z’n Paasbest. Zo heette dat. Het gekke is, 
dat ik nog weet wat ik met Pasen 1957 aan had. Ik zal vertellen waarom ik het nog 
weet. In 1957/58 hadden we de A- griep, zoals nu de Covid-19 pandemie. Vanuit 
Azië aangewaaid ging deze griep de hele wereld over. Hele gezinnen lagen toen 
ziek op bed. Bij twee van mijn vriendinnen lagen ze ook allemaal op bed. Mijn 
moeder ging daar de helpende hand bieden. Zelf is ze overigens niet ziek gewor-
den, daar was ze heel verbaasd over. Ze had namelijk bij deze gezinnen heel wat 
snotlappen onder de bedden vandaan gehaald en gewassen. Dit heeft ze nog jaren 
verteld, als er weer een griepgolfje heerste. Echter op de eerste Paasdag van dat 
jaar kreeg mijn broer ook zeer hoge koorts. Dokter van Hattem, toen onze huisarts, 
werd gebeld. Dat was in die tijd heel wat. De dokter op zondag laten komen, dat 
maakte op mij grote indruk. Omdat hij moest komen, moest ik naar buiten. 
Waarom? Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet echter nog wel dat ik mijn 
mooie nieuwe “paasjurkje” met lange witte kniekousen aan had. Het was ontzet-
tend koud buiten en ik bibberde over mijn hele lichaam. Misschien was het niet  
alleen van de kou maar ook van de spanning, ook dat kan ik niet meer zeggen.  
Gek vind ik wel, dat zoiets als van dat jurkje wel bij blijft. Dat mooie jurkje dat  
speciaal gekocht was voor de Pasen. Er zijn veel overeenkomsten met die tijd. Een 
pandemie vanuit Azië die ook nu weer ons leven bepaalt. Alleen toen had het veel 
minder impact op onze samenleving. De tv was nog in de beginfase. Een enkeling 
had nog maar een abonnement op de krant. Er werden ook geen overheidsmaat-
regelen genomen.  Het werd volgens mij aanvaard of ik heb het als kind allemaal 
niet meekregen, dat zou ook kunnen. Ik weet wel dat ik dat jurkje nooit vergeten 
ben. Ik kan het zo uittekenen. Het was Pasen en ik was op mijn Paasbest. Nu in 
deze tijd hebben we waarschijnlijk geen nieuwe kleding voor de Paasdagen kunnen 
kopen. We kunnen niet zomaar even gaan shoppen om iets moois uit de zoeken, 
maar we kunnen wel naar de kapper. Het populaire liedje uit verleden tijden: “Als 
je haar maar goed zit” is nu wel heel actueel. Ons haar zit goed of in ieder geval 
naar ons zin, dus we kunnen Pasen, Paasbest tegemoetzien! Ik wens iedereen 
goede en hoopvolle Paasdagen toe.  

HS 



Medewerkers van Klaartje brengen ouderen en mensen met een beperking van deur 
tot deur in Culemborg en naar ziekenhuizen in de omgeving. 
Klaartje rijdt op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 – 18.00 uur en van 
19.00 – 22.00 uur, zaterdags vanaf 9.00 en zondags vanaf 10.00 uur. 
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur naar 0345-518300; binnen 
Culemborg minimaal een dag vooraf en voor buitenritten zo vroeg mogelijk. 
Een nieuwe dienstverlening van SSV is de ver-
huur van de Klaartje bussen zonder chauffeur aan 
mensen met een beperking. De voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is, kunt u opvragen; 
telefoon 0345-520866. 

De bussen van Klaartje worden in samenwerking 
met andere organisaties ook ingezet om voor 
ouderen en mensen met een beperking dagtrips mogelijk te maken.  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00 – 16.00 u. en zaterdag 10.00 – 13.00 u. 
Op maandag en tijdens schoolvakanties is het kringloopcentrum gesloten. 
Bartje is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar (T: 0345 – 517680). 
Grote spullen worden met de bus van Bartje gehaald en gebracht. 
Bij 'BartApart' worden onder een speciaal 
thema bijzondere artikelen aangeboden (zie 
website; 'Nieuwsberichten').  
In de ‘Bied-kast’ staan bijzonder opmerkelijke 
voorwerpen waarop een maand lang geboden 
kan worden. 
Sociaal contact is belangrijk; de koffiecorner 
is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zet-
ten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een be-
perking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom! 

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

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

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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HEEFT EEN 50-PLUSSER  
EXTRA VITAMINES NODIG? 
 
Vrouwen van boven de 50 jaar en  
mannen van boven de 70 krijgen het 
advies om extra vitamine D te slikken. 
Dit vermindert de kans op vallen en  
botbreuken. 
 
Hoeveel vitamine D heb jij nodig als 50-plusser? 
Je kunt druppels, capsules of tabletten vitamine D kopen bij de apotheek of  
drogist. Meestal staat op het etiket vitamine D3, en soms D2. Je kunt beide kiezen. 
Vitamine D3 heeft wel een iets sterkere werking dan vitamine D2. Goedkopere 
huismerken zijn even goed als de duurdere merken. De hoeveelheid microgram 
staat op het etiket. 
 
Welke klachten voorkom je door vitamine D te slikken? 
Bij een tekort aan vitamine D kun je last hebben van spierzwakte, pijn in de botten, 
moeilijk op kunnen staan en gemakkelijk brekende botten. Door de spierzwakte en 
last van je botten val je gemakkelijker. 
Verder kan een tekort aan vitamine D calciumbotontkalking veroorzaken en  
osteoporose, dat is botontkalking in ernstige vorm. Dit speelt vooral bij vrouwen 
na de overgang. Ook bij osteoporose heb je een grotere kans om een bot te  
breken. 
 
Hoe krijg je normaal gesproken vitamine D binnen? 
Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Het lichaam kan onder invloed 
van zonlicht in de huid vitamine D zelf aanmaken. Wanneer je een getinte of  
donkere huid hebt maakt je lichaam minder vitamine D uit zonlicht aan. 
Vitamine D zit ook in eten: vooral in vette vis, en met wat lagere gehaltes in vlees 
en eieren. Vitamine D wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en 
braadproducten. 
 
Andere vitamines slikken? 
Andere voedingssupplementen slikken is niet nodig als je gezond en gevarieerd 
eet. In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn om vitamines bij te slikken, 
bijvoorbeeld als je eenzijdig eet of soms bij ziekte. Als je denkt dat je extra  
vitamines nodig hebt kun je dit overleggen met je arts. 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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OVERPEINZINGEN VAN EEN MAN OP LEEFTIJD    DOOR  RICHTE LOMMERT 
 
Trouwe lezers van De Kijker weten het inmiddels 
wel: ik ben een man op leeftijd. De verhalen 
over de razzia in 1942 op joodse bewoners van 
de Amsterdamse Rivierenbuurt, de vliegtuigen 
op 17 september 1944 op weg naar Arnhem  
en de bevrijding van Groningen in april 1945  
getuigen hiervan. 
Ik was 11 jaar toen op 10 mei 1940 Het Duitse 
leger binnenviel en de bezetting begon. Eerlijk is 
eerlijk, van het eerste bezettingsjaar herinner ik me weinig. De eerste herinnering 
is van 25 februari 1941, de dag van de algemene staking, onder het motto: “rot 
moffen blijf met je rot poten van onze rot joden af”. Volslagen bij toeval belandde 
ik tussen de Grüne Polizei en de stakende tramconducteurs bij de remise in de  
Lekstraat. 
 

In september 1942 ging ik naar de HBS, een toenmalig schooltype. Onder normale 
omstandigheden is de HBS-periode de mooiste en leukste tijd voor een puber. 
Maar door de oorlog waren er geen (school)feesten. Bioscopen vertoonden 
meestal Duitse UFA propagandafilms, daar ging je niet heen. Slechts twee films 
herinner ik mij: een muziekfilm met de Zweedse Zara Leander die drie liedjes zong, 
die in die tijd “hits” waren (Heimat deinen Sternen, Es geht alles vorüber en Es wird 
einmal ein Wunder geschehen, liedjes die iedereen zong in die tijd). Ook waren  
er ook nog twee Oostenrijkse lolbroeken, die middels de Tobis filmstudio hun 
grappen verkochten en de eerste kleurenfilm “Die goldene Stadt”, een lofzang op 
de stad Praag. Onuitwisbaar is het bezoek met mijn eerste vriendinnetje aan het 
City theater, waar Willy Walden en Piet Muyselaar, beter bekend als Snip en Snap, 
hun ontroerende lied “Als op het Leidseplein, de lichtjes weer eens branden gaan”,  
zongen. Er werden dan veel zakdoeken gepakt en veel gesnotterd. Dat was al het 
amusement in die jaren. Geen schoolfeestjes, geen danspartijtjes en nooit eens 
lekker eten in een restaurant. ’s Avonds speelden we monopolie, Mens erger je 
niet en Pim, Pam, Pet. 
 

Maar de situatie veranderde drastisch na Dolle Dinsdag. De BBC verspreidde  
een fake bericht dat de Amerikaanse troepen Breda hadden bevrijd en op weg  
waren naar Rotterdam. Reden voor de NSB’ers om, bang voor de bijltjesdag, het 
hazenpad te kiezen. Maar de langverwachte bevrijding bleef uit. Door de mislukte  
operatie Market Garden bij Arnhem werd Nederland gescheiden in boven en  
onder de grote rivieren. 

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

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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In Amsterdam veranderde ook alles. De nieuwe spertijd (=avondklok) veranderde 
van 24 uur naar 20 uur, dit werd door een tweetalige bekendmaking in de krant  
en op aanplakbiljetten bekendgemaakt. Geen uitzondering, geen tegenspraak.  
Wie toch op straat was na acht uur en gepakt werd, kwam in de beruchte  
Euterpestraat, de voorbode voor kamp Westerbork of kamp Amersfoort.  
Iedereen probeerde slechts te overleven. Voedsel werd steeds minder, gaar- 
keukens boden weinig soelaas. Bij het begin van het schooljaar was mijn derde klas 
in september nog normaal gevuld. Na Dolle Dinsdag werd de klas vrijwel dagelijks 
kleiner. Mensen die de kans hadden om Amsterdam te ontvluchten, deden dat. 
Absenten werden niet meer genoteerd en je kon wegblijven wanneer je wilde.  
 
Bij ons in de buurt had iemand een grote trekzaag die iedereen mocht lenen. Toen 
wij aan de beurt waren trokken mijn broertje en ik de buurt in om de weinige  
bomen om te zagen en in stukken mee naar huis te nemen. Mijn vader hakte de 
grote met de bijl klein zodat ze in de noodkachel voor enige warmte zorgden. Met 
een vriend ging ik op een gammele bakfiets zonder luchtbanden, dus op de velgen, 
om negen uur naar de polder om weer om vijf uur terug te komen met een kar vol 
suikerbieten, waar mijn moeder dan stroop en soep van maakte. De donkere  
avonden probeerden wij zo goed mogelijk door te komen met spelletjes spelen of 
lezen bij het licht van een flakkerende kaars of een walmende olielamp want er 
was geen elektriciteit. Als ons noodkacheltje uit ging trokken we een jas aan. De  
avonden brachten wij alleen maar lezend door, radio was er ook niet. 
 
In december 1944 kreeg ik de kans om Amsterdam te ontvluchten en het einde 
van de oorlog in Groningen af te wachten. De echte Hongerwinter en alle ellende 
heb ik dus niet meegemaakt in Amsterdam. 
In juni 1945 keerde ik terug naar Amsterdam en in september 1945 ging ik, net  
als al mijn klasgenoten gewoon over naar de volgende klas. De derde had ik dus 
gewoon overgeslagen. Alle vijfde klassers kregen zonder examen te doen hun 
einddiploma.  
In 1946 werd het uitgaansleven weer een beetje normaal en kon het feesten in  
bescheiden mate weer beginnen. In 1948 deed ik met goed gevolg eindexamen. 
Na mijn diensttijd startte ik op 2 januari 1950 mijn arbeidzaam leven. Tien jaar van 
mijn jeugdig leven was verloren gegaan. Maar nooit heb ik, en de vele generatie- 
genoten die ik ken, van die periode enige psychische schade ondervonden en  
hebben nooit de hulp van een psycholoog nodig gehad. 
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Heel veel jaren later 
Er is een nieuwe generatie Nederlanders ontstaan die in redelijke welstand is  
opgegroeid. Het schoolreisje naar De Piramide van Austerlitz is vervangen door 
tripjes naar Londen, Berlijn en Parijs. Een weekje hotel in Valkenburg of een  
pension in Nijverdal of een kamer in Zandvoort, is nu achterhaald. Drie weken 
Thailand, Bali, Bonaire of Ibiza. Daar komt natuurlijk de komende krokusvakantie 
en de herfstvakantie (om te skiën) nog bij. Studiemogelijkheden zijn voor ieder die 
dat wil, onbeperkt. 80% van de huishoudens hebben één of meerdere auto’s. 
Iedereen, zelfs kinderen van 10 jaar hebben een dure smartphone. Kortom er  
ontstaat een door en door verwende generatie die geen tegenslag gewend is. 
 
En dan wordt het februari 2020 
 

 
 
Nederland en de wereld raakt weer in een oorlog. Deze keer komt de vijand niet 
met tanks en vliegtuigen maar is onzichtbaar, onder de vlag van Corona, maar 
daarom niet minder dodelijk.  
 
Nu gebeurt er iets merkwaardigs. De overheid, in de rol van legeraanvoerder, 
roept op om samen de vijand te bestrijden maar in plaats dat iedereen zich (net als 
in 1940-45) achter de regering schaart, heulen grote groepen met de vijand. Toch 
wordt de eerste slag gewonnen. Als de vijand in een tweede slag (en inmiddels in 
de derde slag) opnieuw toeslaat en de regering de uiterste maatregel, een avond-
klok van negen uur instelt, gaat het helemaal mis.  
Met verbijstering ziet Nederland op zijn tv-scherm on-Nederlandse toestanden. 
Protesten lopen uit op gevechten met politie en op plunderingen. Als ik dan een 
nauwelijks volwassen blaag hoor roepen: “Ik vecht voor mijn vrijheid”, dan val ik 
echt van mijn stoel en wens dat de snotneus ooit nog eens een periode 1940-45 
zal meemaken. 

 

 

Ondersteuning bij digitale vaardigheden                                                                                                                                       
Heeft u een computer, tablet of smartphone, maar kunt u er niet mee uit de                                         
voeten? Of zou u graag willen videobellen met uw kleinkinderen? Maar lukt het                                      
u niet zelf?   

Buurtcentrum Bolderburen en Leerhuis Culemborg kunnen u hierbij ondersteunen.                                 
Vrijwilligers leren u graag te werken met uw eigen apparaten.  

Digitaal Bolderburen                                                                                                                                                            
Op donderdag van 10.00-12.00 uur helpen vrijwilligers Rob en Johan u bij                                  
individuele vragen over uw eigen  computer, tablet of smartphone. Graag vooraf                      
aanmelden  bij Karin Burgers, wijkcoach van ElkWelzijn  (06 – 20 71 80 53)                                  
wanneer u hier gebruik van wilt maken.   

Leerhuis Culemborg                                                                                                                                            
Ook in het Leerhuis kunt u terecht voor ondersteuning bij basisvaardigheden.                                         . 
In samenwerking met de bibliotheek worden onder andere de basiscursus Klik en                                    
Tik en de training Digisterker aangeboden, waarin u uw DigiD leert gebruiken.                                      
Bel voor meer informatie met Jolanda Slobbe (06 – 10 08 71 61).  

Gratis                                                                                                                                                                          
Deelname aan zowel Digitaal Bolderburen als activiteiten van het Leerhuis is gratis                                 
voor alle Culemborgers.  

                                  

“Ik zou wel willen videobellen met mijn 
kleinkinderen, want ik mis het contact 
zo..”  

“Iets opzoeken op het internet of een mail 
versturen, hoe werkt dat eigenlijk?” 

 



 

DE KIJKER APRIL 2021 13 
 

 
 

vervolg pag. 11 
 

Heel veel jaren later 
Er is een nieuwe generatie Nederlanders ontstaan die in redelijke welstand is  
opgegroeid. Het schoolreisje naar De Piramide van Austerlitz is vervangen door 
tripjes naar Londen, Berlijn en Parijs. Een weekje hotel in Valkenburg of een  
pension in Nijverdal of een kamer in Zandvoort, is nu achterhaald. Drie weken 
Thailand, Bali, Bonaire of Ibiza. Daar komt natuurlijk de komende krokusvakantie 
en de herfstvakantie (om te skiën) nog bij. Studiemogelijkheden zijn voor ieder die 
dat wil, onbeperkt. 80% van de huishoudens hebben één of meerdere auto’s. 
Iedereen, zelfs kinderen van 10 jaar hebben een dure smartphone. Kortom er  
ontstaat een door en door verwende generatie die geen tegenslag gewend is. 
 
En dan wordt het februari 2020 
 

 
 
Nederland en de wereld raakt weer in een oorlog. Deze keer komt de vijand niet 
met tanks en vliegtuigen maar is onzichtbaar, onder de vlag van Corona, maar 
daarom niet minder dodelijk.  
 
Nu gebeurt er iets merkwaardigs. De overheid, in de rol van legeraanvoerder, 
roept op om samen de vijand te bestrijden maar in plaats dat iedereen zich (net als 
in 1940-45) achter de regering schaart, heulen grote groepen met de vijand. Toch 
wordt de eerste slag gewonnen. Als de vijand in een tweede slag (en inmiddels in 
de derde slag) opnieuw toeslaat en de regering de uiterste maatregel, een avond-
klok van negen uur instelt, gaat het helemaal mis.  
Met verbijstering ziet Nederland op zijn tv-scherm on-Nederlandse toestanden. 
Protesten lopen uit op gevechten met politie en op plunderingen. Als ik dan een 
nauwelijks volwassen blaag hoor roepen: “Ik vecht voor mijn vrijheid”, dan val ik 
echt van mijn stoel en wens dat de snotneus ooit nog eens een periode 1940-45 
zal meemaken. 



•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03  4104 BE  Culemborg
0345 - 530303  |  info@rtg.nl  |  www.rtg.nl

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

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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TELEFOONCIRKEL 
 
Hoe werkt de Telefooncirkel? 
Iedere dag op een afgesproken tijdstip is er even telefonisch contact, van mens tot 
mens. Dus ook in het weekend en op feestdagen. Gewoon om te horen of alles in 
orde is. Dat gebeurt in een vaste volgorde, zodat u elke dag op een vast tijdstip 
door dezelfde persoon wordt gebeld. Vervolgens belt u de volgende persoon van 
de lijst. De Telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van ElkWelzijn. 
Neemt een belpartner niet op, of maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan geeft u 
dit door aan de vrijwilliger. Hij of zij zal dan polshoogte nemen en zo nodig hulp in-
schakelen. 
 
Voor wie is de Telefooncirkel? 
De Telefooncirkel is er voor senioren in Culemborg die behoefte hebben aan  
regelmatig contact. Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand 
regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als je alleen woont of moeilijk de 
deur uit kunt. Je moet wel in staat zijn om dagelijks zelf de volgende persoon te 
bellen van de contactlijst en de vrijwilliger in kunnen schakelen als er niet wordt 
opgenomen. 
 
Hoe kun je meedoen? 
Meedoen met de telefooncirkel is gratis, je betaalt alleen je eigen telefoonkosten. 
Je kunt je aanmelden bij ElkWelzijn. 
Een medewerker van ElkWelzijn komt bij je thuis om kennis te maken. Je krijgt dan 
meer informatie en hij/zij maakt afspraken met je. 
We organiseren twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst met alle deelnemers 
aan de Telefooncirkel en alle vrijwilligers. 
 
Vrijwilliger worden? 
Mocht je interesse hebben om als vrijwilliger een telefooncirkel te begeleiden, laat 
dit dan aan ons weten. 
 
Vind jij het ook fijn om dagelijks even contact te hebben? Meld je dan aan bij de 
Telefooncirkel. Dat geeft een gevoel van veiligheid. 

 
 
Contact:  
Karin Burgers:  tel. 06 20718053 
mail:  kburgers@elkwelzijn.nl 

 



Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de PLUS app.

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525 

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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HOND OF KAT IN HUIS?         PAS OP MET DEZE GIFTIGE KAMERPLANTEN 
Publicatiedatum: 6 december 2020 
 
Kamerplanten en huisdieren gaan niet 
altijd goed samen. Sommige dieren  
blijven er keurig vanaf, maar dat gaat 
lang niet altijd op. Een aangevreten 
plant staat niet zo fraai, maar giftige  
kamerplanten kunnen daarnaast flinke 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Of 
op zijn ergst zelfs de dood van uw dier. Er zijn heel veel planten die in meer of  
mindere mate gevaarlijk zijn. We zetten een aantal populaire planten op een rij die 
giftig zijn en die u dus beter kunt overslaan als u een hond of kat in huis heeft. 
 

Amaryllis (Hippeastrum) 
Zowel de bol als het sap van de amaryllis zijn giftig. Het kan braken,  
diarree, lage bloeddruk en zelfs leverschade veroorzaken. 
 

Azalea (Rhododendron simsii) 
Alle delen van de azalea zijn zeer giftig. Het heeft invloed op de  
hartslag en in ernstige gevallen kan het dier na het eten van deze plant 
overlijden. 

Christusdoorn (Euphorbia Milii) 
Het sap van de Christusdoorn is giftig. Het is irriterend bij aanraking 
en bij inname kan het zorgen voor ontsteking van bek en slijmvliezen 
of zelfs abcessen veroorzaken. 

 

Clivia miniata 
De gehele plant is giftig, met name de wortels en de besjes van de  
clivia. 

 

Cyclaam (Cyclamen persicum) 
Alle delen van de cyclaam zijn giftig, vooral de knol. Het sap van de 
plant kan allergische reacties oproepen. 
 

Dieffenbachia 
De Dieffenbachia is zeer giftig. Hij bevat kristallen in zijn cellen  
Die, als mens of huisdier ze binnen krijgen, een brandend gevoel en 
zwellingen veroorzaken. Dit is niet alleen pijnlijk, maar het kan zelfs 
tot verstikking leiden. 
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Flamingoplant (Anthurium) 
Zowel de bladeren als de stelen van de Anthurium zijn giftig. Bij  
inname zorgen ze voor brandende zwellingen aan de bek. Bij  
blaarvorming kan ademhalen en slikken moeilijker gaan. 
 

Gatenplant (Monstera deliciosa) 
Aanraking van het sap van de bladeren en stengels van de gaten-
plant kan leiden tot diarree en hevige irritaties aan de huid, tong en 
keel. Eventuele onrijpe vruchten bevatten net als Dieffenbachia  
calciumoxalaat kristallen. Bij katten kan er ook nierschade optreden, als zij delen 
van deze plant binnen krijgen. 
 
Jonge gatenplant 
Kerstster (Euphorbia pulcherrima) 
Over hoe giftig de kerstster is zijn de meningen verdeeld. Feit is wel 
dat het witte melksap irriterend is bij aanraking met de mond of de 
ogen en huisdieren krijgen er maag-darmklachten van. 
 

Oleander (Nerium oleander) 
Alle delen van de oleander zijn zéér giftig, doordat ze onder  
andere de stoffen nereïne en oleandrine bevatten. Het eten van 
bloemen, zaden of zelfs een enkel blad kan voor een klein kind (!) of 
huisdier al dodelijk zijn. Op de huid is het sap irriterend. 
 

Palmlelie (Yucca elephantipes) 
Buiten dat de Yucca giftig is kunnen de scherpe vezels van het blad de 
darmen flink beschadigen als ervan gegeten wordt. Op de huid is het 
sap irriterend. 
 
Vrouwentongen (Sansevieria) 
Het eten van de bladeren van de Sansevieria kan leiden tot maag- en 
darmklachten. 
 

Voorjaarsbollen 
In het voorjaar brengen bolgewassen op pot de lente in huis, maar 
voor huisdieren zijn ze gevaarlijk. Zowel de plant als vooral ook de 
bol. Geniet daarom buiten van hyacint, narcis, krokus of tulp en niet 
binnen als u huisdieren heeft.  
 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

blijvenFysiotherapie 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
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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 deskundigheid Chopinplein 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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Lelies 
Niet alleen kamerplanten zijn gevaarlijk voor huisdieren. Dat geldt 
ook voor veel bloemen. Zo is de lelie letterlijk levensgevaarlijk voor 
katten. Van de lelie worden ook potplanten verkocht, waarvoor  
hetzelfde geldt. Hiervoor hoeven ze niet eens van de plant te eten, als 
ze door afgevallen stuifmeel lopen en van hun pootjes likken kan er al 
een levensgevaarlijke nierbeschadiging ontstaan. Dat geldt ook voor  
het drinken van het vaaswater. 
 
Geef katten een alternatief 
Honden kunnen tijdens het uitlaten eventueel gras eten, maar binnenkatten  
hebben deze keuze niet. Als een haarbal dwars zit, kunnen ze daarom in huis op 
zoek gaan naar alternatieven en daarbij dus van uw kamerplanten eten. Om dit te 
voorkomen kunt u daar speciaal voor bedoeld kattengras voor neerzetten. Zo weet 
u zeker dat ze een veilige optie hebben. Kies wel voor de zachte soort kattengras. 
De scherpe soort, die ook weleens wordt aangeboden, kan namelijk ook weer voor 
problemen zorgen. 
 

Raadpleeg bij inname een dierenarts 
Als huisdieren van giftige kamerplanten eten kan het even duren voor ze symp- 
tomen vertonen, maar hun situatie kan vervolgens heel snel verslechteren. Neem 
daarom altijd contact met uw huisarts op als u merkt dat ze giftige plantendelen 
binnengekregen hebben. De symptomen zijn onder andere braken, diarree, coör-
dinatieproblemen, lusteloosheid, verstoring van de ademhaling, huidafwijkingen, 
meer drinken en minder eetlust. Een combinatie van symptomen is ook mogelijk. 
Zoals gezegd, we hebben een aantal van de meest populaire kamerplanten  
beschreven die giftig zijn, maar de lijst is geenszins compleet. Wees dus ook bij  
andere soorten alert en doe navraag of een nieuwe kamerplant veilig is als u  
huisdieren in huis heeft. Ook in het geval van kleinkinderen die over de vloer  
komen is het goed hier rekening mee te houden, aangezien veel planten die voor 
dieren giftig zijn, ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Vooral voor de jongsten. 
 
 
Bron:  
LICG, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, medpets.nl, Robs Tuinplanten, 
 Dierenbescherming, Groencentrum Witmarsum, De Tuinen van Appeltern, archief. 
 

 



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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DE VECHTSCHEIDING 
 
De eerste dag pakte hij verdrietig zijn 
spullen in dozen en koffers. De tweede 
dag kwamen de verhuizers zijn spullen 
halen. Op de derde dag ging hij nog één 
keer aan hun mooie eettafel zitten, zette 
stemmige achtergrondmuziek op, stak 
een paar kaarsen aan en genoot van een 
luxe maaltijd met garnalen, kaviaar en 
een fles dure witte wijn. Daarna liep hij 
nog eenmaal door alle kamers van het 
huis en stopte overal een paar in kaviaar 
gedoopte, half opgegeten garnalen in de 
holle prachtig gepolijste gordijnroeden. 
Een van de weinige ornamenten waar zij altijd zo trots op en zo verguld mee was 
geweest. Tenslotte ruimde hij de keuken op en verliet het huis. 
 
Op de vierde dag kwam zijn ex-vrouw terug met haar nieuwe levenspartner. Ze 
stelde vast dat ze er goed aan had gedaan dit mooie huis tijdens de (v)echt-
scheiding op te eisen. En zij en haar nieuwe levenspartner genoten volop. Totdat 
het langzaamaan in het huis begon te stinken. Schoonmaken, dweilen, luchten, 
niets hielp. En het werd steeds erger. Luchtroosters werden gecontroleerd op 
dode knaagdieren, kleden werden naar de stomerij gebracht. In iedere kamer 
kwam een luchtverfrisser te hangen. Ongediertebestrijding kwam en plaatste 
overal gasspuiters. In de tussentijd moesten de vrouw en haar nieuwe man wel 
even ergens anders logeren. Tijdens hun afwezigheid werd zelfs de dure vaste 
vloerbedekking in het hele huis vervangen. Maar ook dat hielp niet. Vrienden en  
bekenden kwamen niet meer op bezoek. Onderhoudspersoneel weigerde nog 
langer in het van stank vergeven huis te komen werken en ook de interieur- 
verzorgster gaf er de brui aan. Uiteindelijk konden de ongelukkige twee gelief-
den de stank evenmin langer verdragen en besloten ze te verhuizen en het huis 
op de markt te plaatsen. 
 
Maar, zoals zich laat raden, het huis werd niet verkocht. Zelfs niet toen na twee 
maanden de vraagprijs werd gehalveerd. Ten langen leste besloten de twee een 
hoge lening af te sluiten teneinde toch maar vast een nieuw huis te kopen. Want 
zoals te verwachten was had hun relatie ernstig te lijden onder de gerezen  
problemen. 



www.mcdefonteijn.nl/apotheek

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmid-
delen. Ieder mens is uniek, daarom vinden wij het belangrijk dat u een advies krijgt dat het 
best bij u past.

Service en kwaliteit, ook buiten de openingstijden en in het weekend

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

Bent u nog geen klant bij ons?
U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Toegankelijk en persoonlijk met deskundig advies.
24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw medicatie, ook op zaterdag en zondag.
Herhaalservice.
Bezorgservice.
Medicatie op maat.

Een gevoelige huid, allergische reactie of haaruitval:
Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Wij geven u 10% korting op alle cosmetica.
(Vichy, Dermasence en Eucerin)

Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma 
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit 
planten of plantendelen worden bereid (zoals 
Cranberry, Groene ko�e, Duivelsklauw, Venkel, 
Gember, etc.).

U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze 
producten ophalen.







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007



 

DE KIJKER APRIL 2021 
 27 

 

vervolg pag. 25 
Toen werd de vrouw gebeld door haar ex-man die haar vroeg 
hoe het haar in haar nieuwe relatie verging. Ze vertelde het 
trieste verhaal van het rottende huis. Hij luisterde beleefd,  
betoonde zich zeer meelevend en gaf ruiterlijk toe dat hij hun 
oude huis vreselijk miste. En dat hij wel bereid was het huis 
over te nemen, als zij van haar kant bereid was verder van de 
alimentatie af te zien. Maar, zo zei hij heel eerlijk, hij kon door dezelfde alimen-
tatie geen fatsoenlijke hypotheek krijgen, dus zou ze genoegen moeten nemen 
met 25% van de actuele verkoopwaarde. 
 
De vrouw ging met genoemde voorwaarden akkoord, mits hij onmiddellijk het 
koopcontract tekende. Hij stemde hiermee in en binnen twee uur hadden haar 
advocaten het papierwerk geregeld en lagen de vereiste documenten voor zijn 
neus. Een kleine week later stonden de vrouw en haar vriend glimlachend toe  
te kijken hoe de verhuizers hun huisraad van het oude huis naar het nieuwe 
brachten.  
En om haar ex uiteindelijk toch nog een hak te kunnen zetten, want ze bleef  
rancuneus, besloot zij de onbetaalbaar mooie gordijnroeden van de muur te  
halen en mee te nemen. 
 
………………………………………………………… 
 

Redactie en Bestuur wensen u gezellige dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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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

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Coronaproof thuisbezorgd

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

N U  B E S T E L L E N :
T E L .  0 3 4 4  -  6 9 3  7 7 1

W W W. K E U Z E M A A LT I J D. N L

Maximaal 1 proefpakket per adres.
Minimaal orderbedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd.
Kijk voor de uitgebreide keuze op de website.

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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CURSUS FILOSOFIE 
 
Wil je graag op een andere, nieuwe 
manier kijken naar thema's als vrijheid, geluk en keuze vanuit filosofie en ethiek? 
Dan is deze cursus een aanrader. Tijdens de lessen ga je met elkaar in gesprek in 
de vorm van een dialoog. Daarbij ga je aan de slag met het gedachtengoed van 
verschillende filosofen, zoals Socraties, Kant, Kierkegaard.  
  
Deze cursus wordt geleid door huisfilosoof en docent Mariska Horster. Ze start 
met deze cursus op 1 april in het Weeshuis in Culemborg, mits uiteraard de  
situatie rondom corona het toelaat.  
 
Inschrijven voor deze cursus of wil je meer informatie? Mail dan naar  
docent@vuwestbetuwe.nl. De docent neemt vervolgens contact met je op.  
 
 
HERINNERING                  

De ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en SSCC 
zullen, net zoals in voorgaande jaren, opnieuw  
ondersteuning bieden bij het invullen van uw  
belastingaangifte en huur- en zorgtoeslagen voor 
het belastingjaar 2020. 
 
Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice is dat u:  
- gepensioneerd bent (rond 65 jaar),  
- lid dient te zijn van één van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO of 

vriend bent van het Senioren Collectief. Wanneer u geen lid bent van          
Senioren Collectief wordt van u een kleine vergoeding verlangd, 

- een verzamelinkomen dat niet meer bedraagt dan € 35.000 voor alleen-
staanden of € 50.000 voor gehuwden of samenwonenden. (Deze bedragen 
golden voor het jaar 2019). 
 

Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opne-
men met de coördinator Dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201, e-mail:  
rinireek@ziggo.nl. 
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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


