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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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ZORGAANBIEDERS KRIJGEN LANGER COMPENSATIE VOOR OMZETVERLIES 
DOOR CORONA 

Nieuwsbericht 12-06-2020  
 
Zorgaanbieders die door de coronacrisis 
minder omzet draaien, krijgen daarvoor lan-
ger een financiële compensatie. Daarover in-
formeerde minister Hugo de Jonge (Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport) vandaag de 
Tweede Kamer.  
Zorgorganisaties maken tijdens de corona-
crisis in sommige gevallen minder omzet 
doordat niet alle plekken bezet zijn.  
Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor 
de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is nu voor een groot deel van 
de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor ge-
handicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen. 
 
De genoemde termijnen geven aanbieders tijd om het ‘nieuwe normaal’ te organi-
seren, nieuwe cliënten te verwelkomen en wachtlijsten te verminderen. De com-
pensatie bedraagt het verschil tussen de verwachte omzet in een situatie zonder 
corona en hoeveel zorg er daadwerkelijk is verleend tijdens de coronacrisis. Zorg-
aanbieders die extra kosten maken vanwege corona kunnen deze gecompenseerd 
krijgen tot het eind van het jaar. 
 
 
 
LUNCHPAUZEMEDITATIES  STADSKLOOSTER TIJDENS DINSDAGMARKT  
 
Ook het Stadsklooster ontwaakt weer langzaam uit zijn coronaslaap. De wekelijkse 
lunchpauzemeditaties zijn weer gestart. Het is korte bijeenkomst van 20 minuten 
voor ouderen dat aangeboden wordt elke dinsdagmarkt om 12.00 uur, locatie 
Oud-Katholieke Kerk. 
Wat kunt U verwachten? Mooie luistermuziek, stilte ingeleid door de gong, lezing 
van mooie meditatieve teksten uit de christelijke traditie, een gebed voor de no-
den van de wereld en een zegenwens.   
Het Stadsklooster wil een laagdrempelig moment van verstilling aanbieden in deze 
onzekere tijden vol spanning en stress. Van harte welkom op de dinsdag! 
 



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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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
Ik denk dat ik oud word. Ik kan het allemaal niet meer zo goed begrijpen. Eerst 
hebben we een virus dat de hele wereld en ons leven op zijn kop zet. We zitten in 
quarantaine. We zijn dankbaar voor de mensen in de zorg, de hulpverlenings- 
diensten, de regering voor hun doortastend optreden. We klappen uit waarde-
ring, zijn lief voor elkaar, staan klaar voor de ouderen. Een paar luttele maanden 
erna krijgen we wat meer ruimte en alles staat weer op zijn kop. Iedereen gaat 
massaal de straat op, er is onvrede onder de mensen, stakingen, protesten en  
rellen zijn schering en inslag. Niet alleen in Nederland, maar ook ver erbuiten. 
Overgewaaid uit Amerika. Protesten tegen discriminatie en racisme, tegen stand-
beelden van mensen die 400 jaar geleden leefden, protesten tegen de regering 
over de genomen maatregelen, boze ondernemers en zo meer. Ik ben de draad 
kwijt. Er wordt gedemonstreerd tegen alles en nog wat. Natuurlijk mag iedereen 
zijn mening verkondigen, maar laten ze dan gelijktijdig met voorstellen komen en 
oplossingen aandragen. Geen standbeelden vernietigen van helden die 400 jaar 
geleden leefden. Helden die in een tijd leefden dat hier in Holland op hoeken van 
straten nog mensen werden geradbraakt of publiekelijk aan de schandpaal werden 
genageld. Laten we bij het hedendaagse blijven. Jammer vind ik het dat mensen, 
die zich gediscrimineerd voelen, zich dan de slachtofferrol aanmeten. Ik zou zo 
graag willen zien dat zij trots zijn op hun afkomst of geaardheid en dit uitdragen. 
Niet met teksten op kartonnen borden massaal demonstreren, maar laten zien 
hoe we respect voor elkaar kunnen genereren en in dit respect met elkaar samen-
leven in dit kleine Kikkerlandje. Er zullen mijns inziens altijd fricties blijven, daar-
voor zijn we mens. Kijk maar eens naar kinderen, die zonder ergens rekening mee 
te houden andere kinderen pesten. De protesten wereldwijd hebben een baker-
mat door de slavenhandel en uitbuiting in het verleden. Helaas zijn er heden ten 
dage nog steeds mensen die geld verdienen aan mensenhandel. De mensen- 
smokkelaars, die zogenaamd hulp bieden aan hen die in hun eigen land in kom-
mervolle omstandigheden leven en in een ander land de vrijheid zoeken. Kijk nou 
eens naar de transfers in de voetballerij. Er wordt daar gelukkig niet gekeken naar 
afkomst, kleur of achtergrond. Je hoeft alleen maar op een groene grasmat een 
lekker balletje te kunnen trappen en er gaan al snel miljoenen voor je over de 
toonbank. Of is dit geen mensenhandel en ben ik wel heel erg cynisch. Ik geloof 
dat ik oud word en het allemaal niet meer in een goed perspectief kan plaatsen. Ik 
hoop echter wel dat we gaan inzien dat we met zijn allen moeten gaan werken aan 
een respectvolle maatschappij voor een ieders persoonlijkheid en saamhorigheid.  

HS 



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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RONDLEIDING  ‘WERK AAN HET SPOEL’ 
 
Gidsen van ‘Werk aan het Spoel’ zijn bereid 
gevonden om voor ons, Senioren Collectief, op 
enkele donderdagmiddagen rondleidingen van 
een uur te geven.  
Hierbij wordt rekening gehouden met 1,5 me-
ter onderlinge afstand. Per keer kunnen  
maximaal 10 personen deelnemen. Bij ruim voldoende animo en bij slecht weer 
kan worden uitgeweken naar andere donderdagmiddagen. 
‘Werk aan het Spoel’ is aangelegd om de sluis te beschermen, die het land achter 
de dijk onder water kon zetten in tijden van oorlogsdreiging. ‘Werk aan het Spoel’ 
vormde, samen met ‘Fort Everdingen’, ‘Fort Honswijk’ en ‘Werk aan de Groene-
weg’, de bescherming van de Lek. 
Het Spoel kent een rijke historie en er is dan ook genoeg te vertellen. Nog voor het 
ontstaan van het fort was er een sluis om de polders te ontwateren en stonden er 
molens en herbergen. Het Spoel is de enige plaats aan de ‘Nieuwe Hollandse  
Waterlinie’ waar echt is gevochten. Opvallend is de Kogelvanger, een hoge muur  
in het weiland en een overblijfsel van de schietbaan, die de Duitsers hier aanleg-
den in de Tweede Wereldoorlog. Ook de natuur is prachtig. Als je geluk hebt kun je 
bij de gracht zelfs ijsvogels spotten! 
Na de rondleiding kunt u bij ‘Caatje aan de Lek’ een kopje thee/koffie naar keuze 
of frisdrank gebruiken en kunt u een gebakje uitkiezen dat bij de onderstaande 
prijs is inbegrepen. Ook dit op 1,5 meter afstand onderling buiten of binnen. 
 
Locatie:  
Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, Culemborg (bij Caatje aan de Lek) 
Tijd:  
donderdagmiddagen 13 en 20 augustus.  Aanvang 15.00 uur. 
Aanmelden:  
bij Virginie Vermeulen, tel. 06-39142217, maar bij voorkeur per e-mail:  
virginievermeulen@hotmail.com;  
U kunt uw voorkeursdatum kenbaar maken en met wie u wilt gaan. In overleg 
wordt bekeken op welke datum u van de rondleiding gebruik kunt maken. 
Kosten:  
€ 9,25, over te maken op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culem-
borg. U kunt betalen zodra u zeker bent van een plaats. 
U dient zelf voor vervoer naar en van ‘Werk aan het Spoel’ te zorgen.  
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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
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KEUZES                                                                             DOOR RICHTE LOMMERT 
 
De mensen realiseren het zich niet: iedereen is dagelijks van vroeg tot laat bezig 
met het maken van keuzes. De meeste zijn volslagen onbelangrijk: neem ik kaas of 
jam op mijn brood, trek ik een wit of een blauw overhemd aan, een witte bloes of 
toch maar de groene, vandaag een lange broek of een rok? De keuze voor de ver-
volgschool wordt al moeilijker en wordt dikwijls mede bepaald door aanwezig  
talent, intelligentie en het sociale nest. De problemen kunnen, voor de rest van 
ons leven, groot worden bij de partnerkeuze. Maak je een verkeerde keuze, dan 
kost het vaak veel geld en verdriet. Sommige mensen maken meerdere malen een 
verkeerde keuze met als recordhouder een Engelse koning, die achtmaal een ver-
keerde keus maakte. De afgedankte dames kregen geen alimentatie maar eindig-
den in een cel. 
Ook een beslissende keuze voor de rest van ons leven is de beroepskeuze. Onder-
zoeken hebben uitgewezen dat na voltooiing van de school, slechts 25% bewust 
voor een bepaald beroep kiest en dan nog dikwijls onder invloed van de ouders 
(opvolging). In het overgrote deel van de nieuwe werkzoekenden bepaalt het toe-
val.  
Ik behoorde tot de 25% die het wel wist: “ik word VERKOPER”. Als tienjarige kocht 
ik op het schoolplein van de winnaars 11 knikkers voor 1 cent waarna ik 10 knik-
kers voor 1 cent verkocht. Ik maakte een groot bord met de tekst “In- en Verkoop 
van knikkers” en zo kende iedereen mij als knikkerhandelaar. 
Als veertienjarige kocht ik in de oorlog bij vegetariërs de distributie vleesbonnen 
op die ik dan weer met winst aan de vleeseters verkocht. Op de zwarte markt op 
het Waterlooplein kocht ik eens een baal Belgische shag. Ik maakte daar met  
behulp van een grammenweger pakjes van 50 gram van, die gretig aftrek vonden. 
Van de winst kocht ik op de postzegelmarkt zegels van Ned. Oost-Indië waarvan ik 
een album vol kreeg. Dit album heb ik in 1950 voor 20 gulden verkocht, de stomste 
keuze die ik ooit heb gemaakt. Het album zou nu, volgens kenners, een vermogen 
waard zijn geweest. 
Mijn aangeboren verkooptalenten werden goed duidelijk met de huis-aan-huis-
verkoop van wasknijpers. Als 17- jarige H.B.S.er met een chronisch zakgeldtekort, 
ging ik met mijn vrienden Walter en Fred in de Amsterdamse Afrikanerbuurt huis-
aan-huis wasknijpers verkopen. Alle drie een doos van 50 kaartjes op onze bagage-
drager en verkopen maar. Na een uur had ik al mijn 50 kaartjes verkocht terwijl 
mijn vrienden niet meer dan 2 en 3 kaartjes kwijt waren. Hoe kwam dat? Dit  
wereldberoemde verhaal (nou ja, dat is ook weer wat overdreven) volgt volgende 
maand. 
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OVER MUGGEN (STEKEN EN BETEN) GESPROKEN 
Bron:  ‘MAX Vandaag’ Publicatiedatum: 25 juli 2019 
 
Anders dan nog wel eens gedacht wordt, komen muggen niet op licht of zoet bloed 
af. Er zijn 3 andere factoren die bepalen in wie zij geïnteresseerd zijn: geur, kool-
stofdioxide en lichaamswarmte. Dat is ook meteen de reden dat de één veel meer 
gewild is bij die vervelende steekdieren, dan de ander.  
 
Geur: muggen vinden de één aantrekkelijker ruiken dan de ander. Zij kunnen tot 
op wel 70 meter afstand geuren waarnemen. Het lichaam maakt zo’n 300 chemi-
sche verbindingen aan, die ook door muggen worden waargenomen. Onze genen, 
maar ook voeding en andere factoren zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, zijn van 
invloed op onze geur.  
Koolstofdioxide: een tweede factor die aantrekkelijk is voor muggen is het kool-
stofdioxide dat mensen uitstoten tijdens het ademen. Muggen weten daardoor dat 
er mensen in de buurt zijn, die een bron van bloed voor hen kunnen zijn. Grotere 
en zwaardere mensen ademen meer koolstofdioxide uit, waardoor zij extra aan-
trekkingskracht hebben. 
Lichaamstemperatuur: de ene persoon is warmer dan de andere, wat meteen 
ook weer een reden is waarom de één meer gestoken wordt dan de ander. 
Tips tegen muggen: aangezien muggen dus op geuren afkomen, kan dit ook  
tégen ze gebruikt worden. Met de kennis wat muggen afstoot, zijn doeltreffende 
anti-muggencrèmes ontwikkeld, die de eigen lichaamsgeur maskeren. U kunt  
kiezen voor citroeneucalyptusolie, met de actieve stof citriodiol of voor DEET.  
Eucalyptusolie is op natuurlijke basis en niet schadelijk voor de gezondheid. DEET 
is wat agressiever en minder goed voor de gezondheid, maar beide middelen zijn 
behoorlijk effectief. 
Vitamine B slikken. Dit is iets wat nog nooit wetenschappelijk bewezen is, maar 
sommige mensen zweren erbij. Er wordt namelijk verondersteld dat vitamine B1 
de lichaamsgeur beïnvloedt, op een manier die muggen niet appetijtelijk vinden. 
Mits u zich aan de dosering houdt, kan het geen kwaad vitamine B te slikken, dus 
wellicht is dat het proberen waard. 
Creëer een luchtstroom. Muggen zijn niet zo dol op luchtstromen, dus het kan hel-
pen een ventilator op uw bed te richten, zodat ze u minder goed kunnen bereiken. 
Hang een klamboe over uw bed. 
Plaats horren, zodat muggen niet eens de kans krijgen naar binnen te komen. 
Draag zo mogelijk bedekkende kleding. 
Vermijd bronnen van stilstaand water rondom uw huis, zodat muggen daar geen 
eitjes in kunnen leggen.  

Rukize Kesmer
06 - 83 49 01 74

Loes van Del�
06 - 83 52 48 78

Karin Burgers
06 - 20 71 80 53

Een financiële bijdrage
Hee� u de pensioengerech�gde lee�ijd (AOW en klein pensioen) en hee� u 
weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een 
bijdrage van de Doe Mee(r) regeling.

Ouderen met een ne�o inkomen tot €1.302,68 (alleenstaand) en €1.767,57 
(echtpaar/samenwonend) komen in aanmerking voor de regeling. 
Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-

Waarvoor

Regeling aanvragen

Het geld is bedoeld voor mensen die graag sociaal ac�ef zijn, maar daar nu om 
financiële redenen vanaf moeten zien.
U kunt dan denken aan georganiseerde of individuele ac�viteiten buitenshuis, 
maar ook aan kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
De regeling kan ook gebruikt worden voor maal�jden of een kopje koffie of 
thee buiten de deur.

U kunt uw verzoek indienen via een van onderstaande medewerkers van 
ElkWelzijn.

“Ik zou wel een computercursus willen 
volgen, zodat ik met mijn kleinkinderen 

kan mailen.”
“Het koor waar ik lid van ben gaat 

binnenkort een dagje uit. Ik zou graag 
mee gaan, maar het is te duur voor mij.”
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OVER MUGGEN (STEKEN EN BETEN) GESPROKEN 
Bron:  ‘MAX Vandaag’ Publicatiedatum: 25 juli 2019 
 
Anders dan nog wel eens gedacht wordt, komen muggen niet op licht of zoet bloed 
af. Er zijn 3 andere factoren die bepalen in wie zij geïnteresseerd zijn: geur, kool-
stofdioxide en lichaamswarmte. Dat is ook meteen de reden dat de één veel meer 
gewild is bij die vervelende steekdieren, dan de ander.  
 
Geur: muggen vinden de één aantrekkelijker ruiken dan de ander. Zij kunnen tot 
op wel 70 meter afstand geuren waarnemen. Het lichaam maakt zo’n 300 chemi-
sche verbindingen aan, die ook door muggen worden waargenomen. Onze genen, 
maar ook voeding en andere factoren zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, zijn van 
invloed op onze geur.  
Koolstofdioxide: een tweede factor die aantrekkelijk is voor muggen is het kool-
stofdioxide dat mensen uitstoten tijdens het ademen. Muggen weten daardoor dat 
er mensen in de buurt zijn, die een bron van bloed voor hen kunnen zijn. Grotere 
en zwaardere mensen ademen meer koolstofdioxide uit, waardoor zij extra aan-
trekkingskracht hebben. 
Lichaamstemperatuur: de ene persoon is warmer dan de andere, wat meteen 
ook weer een reden is waarom de één meer gestoken wordt dan de ander. 
Tips tegen muggen: aangezien muggen dus op geuren afkomen, kan dit ook  
tégen ze gebruikt worden. Met de kennis wat muggen afstoot, zijn doeltreffende 
anti-muggencrèmes ontwikkeld, die de eigen lichaamsgeur maskeren. U kunt  
kiezen voor citroeneucalyptusolie, met de actieve stof citriodiol of voor DEET.  
Eucalyptusolie is op natuurlijke basis en niet schadelijk voor de gezondheid. DEET 
is wat agressiever en minder goed voor de gezondheid, maar beide middelen zijn 
behoorlijk effectief. 
Vitamine B slikken. Dit is iets wat nog nooit wetenschappelijk bewezen is, maar 
sommige mensen zweren erbij. Er wordt namelijk verondersteld dat vitamine B1 
de lichaamsgeur beïnvloedt, op een manier die muggen niet appetijtelijk vinden. 
Mits u zich aan de dosering houdt, kan het geen kwaad vitamine B te slikken, dus 
wellicht is dat het proberen waard. 
Creëer een luchtstroom. Muggen zijn niet zo dol op luchtstromen, dus het kan hel-
pen een ventilator op uw bed te richten, zodat ze u minder goed kunnen bereiken. 
Hang een klamboe over uw bed. 
Plaats horren, zodat muggen niet eens de kans krijgen naar binnen te komen. 
Draag zo mogelijk bedekkende kleding. 
Vermijd bronnen van stilstaand water rondom uw huis, zodat muggen daar geen 
eitjes in kunnen leggen.  
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RTGRTG
Reclame

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2020

Pascalweg 5-03 4104 BE Culemborg Tel. 0345 - 530303
WWW.RTG.NL - INFO@RTG.NL

EIGEN UITGAVES
MARKETING ADVIES
ZAKELIJK DRUKWERK
GEVEL- en SPANDOEKEN
(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

RECLAMEDRUKWERK
RECLAMEMATERIALEN

GRAFISCHE VORMGEVING
WEBDESIGN en -ONDERHOUD
ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE
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STOP EENS EEN UI IN JE SOK! 
Een ui doet de meeste mensen toch vooral denken aan eten. Maar wist jij dat een 
ui ook voor hele andere dingen heel goed is? Zo kun je super effectief allerlei kwaal-
tjes bestrijden met uien.  
 
De natuur zit vol geneeskrach-
tige planten en kruiden, de lijst 
aan geneeskrachtige middelen is 
eindeloos. Toch komen we elke 
dag nog achter nieuwe dingen, 
zoals de volgende truc. Je kan 
het bijna niet geloven als je het 
leest, maar toch blijkt deze truc 
een hele gezonde uitwerking te 
hebben op je gezondheid. Wat je moet doen? Een ui in je sok stoppen! 
Wist jij dat de onderste delen van je voeten directe toegangspunten hebben tot 
alle organen in je lichaam? Volgens de Chinese geneeskunde staan deze toegangs-
punten bekend als meridianen en vormen ze de paden naar elk orgaan in je li-
chaam. Er zijn wel meer dan 7000 paden in je voetzool die je verbinden met je  
organen in je lichaam. Ongelofelijk toch? Benieuwd naar wat er gebeurt als je met 
een ui in je sok gaat slapen? Het kan echt wonderen doen!  
Verkoudheid: heb je een griepje of verkoudheid te pakken? Ga dan slapen met een 
schijf ui onder je voetzool! Het helpt je lichaam om de ziektekiemen sneller aan te 
pakken en te lozen. Je kent dit waarschijnlijk nog wel van je oma; als je verkouden 
was moest je een ui naast je bed zetten?! Nou dit werkt direct op je lichaam! 
 
Infecties:  
Uien zijn van nature antibiotisch. Door ze op je voetzolen te plaatsen, zul je dit 
voordeel naar ieder gebied van je lichaam leiden dat getroffen is door een infectie. 
Dit betekent niet dat het de antibiotica kan vervangen die door een arts zijn voor-
geschreven. Het kan de behandeling wel effectiever en sneller laten verlopen. 
 
Vochtgehalte van je lichaam:  
Wist jij dat uien voor 90% uit water bestaan? Volgens de acupunctuurpunten  
verdeelt de elektrische energie van de meridianen al het water dat het lichaam  
nodig heeft om een optimaal niveau te bereiken. Ga dus slapen met een ui op je 
voeten als het moeilijk voor je is om voldoende water te drinken tijdens de dag, of 
dat nu uit gewoonte is of vanwege werk. 



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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vervolg: Stop eens een ui in je sok 

Afweersysteem:  
Uien zijn een rijke bron aan vitamine E en C, die essentieel zijn voor het optimalise-
ren van het afweersysteem van het lichaam. Daarbij zijn deze vitamines geweldige 
antioxidanten, wat betekent dat ze het verouderingsproces vertragen. Dus je krijgt 
eigenlijk een anti-verouderingsbehandeling zonder dat je naar de dokter moet of 
chemische producten nodig hebt. 
Gewichtsverlies:  
Je schildklier is verantwoordelijk voor het vrijgeven van een aantal hormonen, en 
vele houden rechtstreeks verband met de hoeveelheid calorieën die je lichaam 
verbrandt in rust. Wanneer je schildklier volledig is ontgift, werk hij op zijn best! Je 
kunt dit super gemakkelijk doen door een week te slapen met een ui onder je voet. 
Heb je het idee dat je schildklier te snel of te langzaam werkt, dan raden we je aan 
je huisarts te bezoeken. 
Longen:  
Dit gaat dubbel op voor mensen die op welk moment van hun leven dan ook heb-
ben gerookt. Ben je onlangs gestopt met roken, dan is je lichaam dubbel zo hard 
aan het werk, zo niet driedubbel, om al die teer en rotzooi uit je lichaam te krijgen. 
En je kunt je lichaam dus een handje helpen om de gifstoffen af te voeren door 
met een ui in je sok te slapen. Ook ideaal voor mensen die in een grote stad wonen 
waar de lucht veel meer verontreinigd is! Ga als volgt te werk: gebruik witte of 
rode (biologische) uien. Snijd deze in plakken en leg ze in de boog onder je voet, 
want dit is waar de meridianen zitten die je wilt stimuleren. Bedek de ui-schijf met 
een sok om de schijf op zijn plek te houden. 
 
 
ORANJE SERVICEPUNT                                       IN ZIEKENHUIS RIVIERENLAND 
 
Het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft in de hal het Oranje Servicepunt. Je kunt 
naar dit punt in de hal gaan als je vragen hebt over zaken die je in het ziekenhuis 
tegenkomt. 
Bijvoorbeeld: wanneer je moeite hebt met het begrijpen en invullen van formulie-
ren, je hulp kunt gebruiken bij het begrijpen van de folders van het ziekenhuis, je 
het lastig vindt om de weg binnen het ziekenhuis te vinden, je beter wilt begrijpen 
wat er in de bijsluiter van de medicijnen staat. 
Heb je vragen als je in het ziekenhuis bent vóór of na een bezoek aan een spe- 
cialist, ga daar dan gewoon even langs. Je kan ook naar ze mailen:  
servicepunt@zrt.nl.  Zij helpen je graag verder!  
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STAND VAN ZAKEN                                       THEATER DE FRANSCHE SCHOOL 
 
Herinrichting zaal 
De afgelopen periode hebben we 
besteed aan het kijken naar wat de 
herinrichting, als gevolg van de  
Coronaregels, betekent binnen De 
Fransche School. Met het volgen 
van diverse protocollen komen we 
uit op circa 36 zitplaatsen per film 
of theatervoorstelling. 
 
Theaterprogrammering 
Wij streven ernaar om de voorstellingen, die dit seizoen zijn afgelast, naar volgend 
seizoen (vanaf sept. 2020) te verplaatsen. Kaartkopers ontvangen daarover vanzelf 
bericht. Daarnaast richten wij ons erop dat het aanbod van het nieuwe seizoen 
medio augustus op onze website en brochure zal verschijnen. 
 
Filmprogrammering 
Vanaf half augustus zullen we beginnen met het vertonen van films. Op veler ver-
zoek keert De Beentjes van Sint-Hildegard terug en vertonen we de film: Jachter-
wachter (zie volgende pagina). Ons uitgangspunt tijdens het vertonen van deze 
films is de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers. U leest 
hierover ook op onze website. Dit protocol kan a.g.v ontwikkelingen met de tijd 
worden aangepast en wijkt, op moment van vertoning, mogelijk af met het mo-
ment van aanschaf van een ticket. 
 
Reserveren  
Reserveren is verplicht. Wij hanteren een pin only beleid. Ticketverkoop alleen via 
de webshop. De prijs van het ticket (€ 12,50) is inclusief een drankje dat mee de 
zaal in mag worden genomen. De fysieke kassa zal gesloten zijn. De kassa is 
wel bereikbaar via e-mail: kassa@theaterdefranscheschool.nl of telefonisch  
(0345 52 15 46) door het inspreken van een bericht. U kiest zelf uw plaats(en) uit. 
Heeft u speciale wensen neem dan minimaal drie dagen vóór vertoning contact 
met ons op. 
 
Voor bezoekers met rolstoel worden (tot een week van tevoren) twee plaatsen 
vrijgehouden (waarvan één voor mogelijke begeleid(st)er).  
Tot nader bericht kunnen wij cadeaubonnen, podiumcadeau-kaarten, bioscoop-
bonnen en andere bonnen niet accepteren als betaalmiddel. 

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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vervolg Fransche School 

FILM: DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD 
Een komisch drama over het los willen breken uit vastgeroeste patronen. 
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er  
benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij 
een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor en reikt hem het glas aan. Daarnaast 
bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden. In 
een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn 
huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit 
met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. In De 
beentjes van Sint-Hildegard nemen ze hun partner onder de loep en rijst de vraag: 
hoeveel liefde is te veel liefde? 
FILM: JACHTERWACHTER 
De komst van de uitgeleefde ex-wereldster Ronnie Bosboom Jr. (Tom van Kalmt-
hout) lijkt een zegen, maar wanneer hij op de vlucht blijkt voor gevaarlijke crimine-
len, moet het duo er alles aan doen om de camping te redden. En dat dan allemaal 
heel grappig. 
 
VERTREK DIRECTEUR FRANSCHE SCHOOL 
Bericht van Gerrit de Vries, voorzitter De Fransche School  
 
Als voorzitter van het bestuur van De Fransche School informeer ik u graag over  
de verandering die bij De Fransche School gaat plaatsvinden. Onze directeur Danny 
van Zuijlen heeft na ruim vijf jaar bij De Fransche School een nieuwe uitdaging  
gevonden: hij gaat vanaf 1 september a.s. beginnen als directeur van theater ‘De  
Omval’ in Diemen. 
Danny kwam in 2015 De Fransche School versterken. Door sommigen getypeerd 
als jonge hond uit Amsterdam, een typering uitsluitend in positieve zin bedoeld, 
heeft Danny enorm veel gebracht aan De Fransche School. Zijn kennis van de  
podiumkunsten is groot en zijn creativiteit zo mogelijk nog groter! Danny bouwde 
aan een nieuw model met vele betrokken vrijwilligers, een gemoderniseerd aan-
bod van film en theater, goede relaties met vrienden en sponsoren en sinds de 
laatste jaren de uitwerking van het concept ‘Podium van de Stad’ waarbij met  
bewoners en instellingen van de stad nieuwe initiatieven worden vormgegeven. 
Daar komt bij zijn vaardigheid om met zijn collega Paul Vermeulen, het bestuur, 
ZZP’ers en last but not least de ruim 90 vrijwilligers een gezamenlijkheid en betrok-
kenheid te creëren die ervoor zorgt dat al deze activiteiten soepel verlopen. Wij 
zijn Danny daar allemaal heel erkentelijk voor, feliciteren hem en wensen hem veel 
succes toe in Diemen. 
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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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ELDORADO EN GASTVRIJHEID                                        IN DE BINNENSTAD 
Op de zaterdagmiddag kan eenieder komen genieten 
van de wondermooie tuin van de Oud-Katholieke kerk 
op de Varkensmarkt. Een intiem plekje, omringd door 
oude muren waardoor de begroeiing extra mooi uit-
komt. Religieuze beelden (uit diverse plaatsen) en twee 
stenen fonteinen geven een extra accent aan het ge-
heel. Er staan naast de diverse planten en bomen ook 
veel grote bloembakken. Twee zaterdagmiddagen in 
juni was ik daar en waande me op een pleintje in Italië. 
Ik trof er de eerste keer de tuinman en de tweede keer 
de tuinman plus de koster en dit maakte het, door hun 
verhalen en informatie, nog eens extra leuk. Je kunt er 
gezellig zitten en als je dat wilt een kopje thee of koffie gebruiken met een heerlijk 
stukje gebak tegen een schappelijke prijs.  
Voor lezers die ook eens een kijkje willen nemen: deze tuin in de zomer open op 
de zaterdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur en van 19 juli t/m 23 augustus ook 
nog op de zondagmiddag. 

Riet van Hazendonk      
ZOMAAR EEN PRAATJE 
 
Onlangs sprak ik een oude kennis, die heel tevreden in een bejaardenwoning er-
gens hier in ons stadje woont. Tijdens ons gesprek bracht ze de dansavondjes in 
herinnering zoals ze vele jaren geleden in een aantal gelegenheden in ons lieve 
stadje wekelijks werden georganiseerd. Het was in die tijd voornamelijk Rock’n 
Roll wat de klok sloeg. “Tja,” zei mijn gesprekspartner, “het enige wat we nu heb-
ben is die corona-ellende. Ik wou dat we er maar van af waren.” 
Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik hoop dat jullie je er niet onder laat 
krijgen. Ik merkte hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn toen iemand mij, tijdens 
mijn dagelijkse wandeling, grijnzend de weg versperde maar daarbij de voorge-
schreven anderhalve meter keurig in acht nam. Het was een schoolvriend die ik de 
laatste twee jaar van de Lagere School had meegemaakt. Het was net of we weer 
twaalf en dertien waren en van 35 cent zakgeld per week leefden…… 
Het was een gezellig half uur aan de kant van de dijk, die ellendige madam corona 
was een eind weg. Waar ze verbleef weet ik niet, interesseerde ons ook helemaal 
niet. 
Beste mensen, een fijne augustusmaand toegewenst. En denk erom: het leven zit 
boordevol plezier! Echt waar!  

Daniël Blondeel 



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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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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BESCHERMING BIJ ZONNIGE EN WARME DAGEN 
Zoals men waarschijnlijk weet neemt het aantal zonnige en 
warme dagen in Nederland toe. Voor veel mensen betekent dat 
genieten, maar voor anderen kan hitte leiden tot gezondheids-
klachten. Ook mensen die Covid-19 hebben of hebben gehad 
kunnen meer last hebben van de hitte. GGD Gelderland-Zuid zet zich in om deze 
kwetsbare groepen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van hitte. 
 
TIPS BIJ HITTE 
 Drink voldoende; drink meer dan u normaal doet, ook als u niet dorstig bent.  

Maar drink liever geen alcohol; 
 Blijf uit de zon. Blijf overdag binnen. Of buiten in de schaduw; 
 Doe rustig aan, span u zo min mogelijk in; 
 Vooral niet inspannen tijdens de warmste uren van de dag (12.00-16.00 uur); 
 Zorg voor verkoeling. Leg een vochtige doek in uw nek. Neem een koel 

(voet)bad of douche. Zet de ventilator/airco aan; 
 Houd de zon buiten. Gebruik een zonnescherm of gordijnen. Zo wordt het 

minder warm in huis; 
 Open uw ramen ’s nachts. Zet uw ramen pas laat in de avond open. Het is 

dan buiten koeler dan binnen. Sluit ze ‘s ochtends weer; 
 Slaap koel. Slaap in een koele ruimte (beneden) in het huis. Gebruik dun bed-

dengoed en dunne nachtkleding; 
 Vraag om hulp. Bijvoorbeeld voor het regelen van verkoeling. Overleg met 

uw dokter over medicijngebruik bij hitte. 
Een hittegolf kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten.  Zorg dus goed voor 
elkaar bij hitte. 
 
WEERSPREUKEN  
 
 Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zon-

neschijn, dan krijgen we zeker goede wijn. 
 Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien 

dat de koe mager voor de kribbe staat. 
 Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel 

winterse sneeuw, wacht maar af. 
 Noorderwind in augustus opgestaan, brengt stand-

vastig weder aan. 



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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RIJBEWIJSKEURING 75+  
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)   
 
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING  
+ RIJBEWIJSKEURINGEN  
Op de vrijdagen: 07+21 aug., 11+25 sept., 09+23 okt., 06+20 
nov. en 04+18 dec. 2020, 08+22 jan. en 05+19 febr. 2021. 
(onder voorbehoud wegens Corona)  
 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
 
Zie voor verdere bijzonderheden pag. 29 van De Kijker van juli 2020. 
 
 
 
HET ALZIEND OOG                                                      DOOR DANIËL BLONDEEL  
 
In onze mooie kleine kerk is aan het plafond een prach-
tige beeltenis van een menselijk oog aangebracht. Mijn 
collega-kerkewachten en ik boeken regelmatig succes 
wanneer wij de zeer jeugdigen onder onze bezoekers op 
genoemd oog opmerkzaam maken. Wij slagen er zelfs wel 
eens in om onze uitleg een dramatisch tintje te geven. In 
elk geval spreken wij, kerkewachten, tegenover onze 
jonge bezoekers over het ‘Alziend oog van God’. 
 
In het Indonesië van mijn vroege jeugd vertoonde de maatschappij een uitgesp-
roken feodaal karakter. Mensen van adel hadden het voor het zeggen, lieden 
met geld speelden graag de baas, bedienden hadden minder rechten dan huis-
dieren, vrouwen hadden niets te vertellen, etc. etc. 
 
Ik denk dat in die tijd onder de Christenen de uitdrukking ontstond “Pas op, God 
slaapt niet.” Ik heb namelijk menige vrouw (waaronder mijn moeder en haar zus-
sen) die volzin keer op keer horen uiten. En vaak gingen die woorden gepaard 
met een klank van wanhoop en bitterheid in de stem. 
Maar héél soms werden genoemde woorden door mijn moeder uitgesproken, 
vergezeld van warme gevoelens van dankbaarheid en liefde. Zoals toen ik thuis-
kwam van school en mijn ouders vol trots wist te vertellen dat ik voor een opstel 
over het verre mooie Holland een acht en een half had gekregen……    
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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


