Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg
Mei 2021

Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg
0345-513370
Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook
@HEMACulemborg

reparatie
onderhoud
verkoop

Samen lossen wij uw computerprobleem op.
Heeft u een probleem of defect aan uw computer dan zijn wij er om het op te lossen.
U kunt altijd zonder afspraak gewoon bij ons langskomen, mocht dit niet kunnen,
dan komen wij naar u toe.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.
www.f1-computers.nl

info@f1-computers.nl

F1-Computers Culemborg Zandstraat 34 4101 EH Culemborg Tel. 0345 - 785522
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Voor al uw boeken en
kadootjes kunt u terecht
bij (Spirituele) Boekhandel
De Kraanvogel

KAASSHOP
CULEMBORG

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

www.boekhandeldekraanvogel.nl

‘

Zandstraat 22 - 4101 EG Culemborg

Welkom
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

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten
Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

10% KORTING

op vertoon van deze advertentie
(geldt niet voor de wijnen)

1,5 meter

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.familyfit-online.nl/online-reserveren

Sportiviteit én gezelligheid voor het hele gezin!

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken

Ik ben het boek “De Poppenspeler van Warschau” aan het lezen. In dit boek
worden de ontberingen van de joden tijdens de oorlog in het getto van Warschau
beschreven en de gruwelijkheden van de bezetting door de Duitsers. Dit boek
brengt me weer terug naar de dodenherdenking op de Dam vorig jaar. Tijdens de
toespraak van de Koning op dat grote lege plein zag ik ineens een beeld voor me
van de duizenden doden, die tijdens de oorlog waren omgekomen. Ik zag al die
mensen die er zouden kunnen zijn, als ze niet de dood hadden gevonden in de
kampen, in verzet, honger, krijgsgevangenschap, vredesmissies of waren doodgeschoten. De Dam zou te klein zijn geweest voor al die mensen. Nu, tijdens de
Corona crisis, zijn of waren wij druk met niet essentiële levensbehoeften of geneugten. Er werden zelfs acties gevoerd omdat er sprake is van vrijheidsberoving.
Maar, weten deze mensen wel wat vrijheidsberoving is. Hebben zij aan den lijve
oorlog of onderdrukking meegemaakt? Wij hebben nu geen honger. De supermarkten liggen vol met etenswaren. Bakkers, slagers, apotheken en afhaalrestaurants zijn open gebleven. Boodschappen of maaltijden kunnen tot bij de
voordeur worden gebracht. Nee, we maken ons druk omdat we niet op het terras
kunnen zitten, niet uit eten kunnen gaan, niet op vakantie, niet naar de kapper, de
pedicure, de manicure, de schoonheidsspecialiste, de zonnebank, de sportschool
en noem verder maar op. In onze jeugd hadden of waren genoemde zaken er niet
eens. Ik weet ook wel dat oude tijden geen keer nemen en dat toen ook niet alles
goed was. Gelukkig maar, want we leven nu in andere tijden. Tijden van welvaart,
maar dat breekt ons nu op door de opgelegde beperkende regels in deze Coronatijd. Natuurlijk gaat het niet alleen om onze vrijheid, maar ook om het in stand
kunnen houden van ondernemingen en werkgelegenheid voor iedereen. Natuurlijk
willen we allemaal onze familie en vrienden weer vrijelijk kunnen ontmoeten.
Maar dat neemt niet weg dat we niet mogen klagen en juist in de komende maand
mei weer eens stil moeten gaan staan bij wat vrijheid nu precies voor ons betekent. Vrijheid van meningsuiting of vrij zijn in gaan en staan, vrijheid in denken of
vrijheid in doen en laten. Ik wens iedereen een mooie meimaand in vrijheid toe.
Hebt u het moeilijk met de ons nog opgelegde beperkingen dan zou ik, zonder
belerend te willen zijn, willen zeggen: denk niet in onmogelijkheden, maar in
mogelijkheden. Kijk niet wat er niet kan, maar wat er wel kan. Zoek alternatieve
bezigheden en geniet ervan, want dan alleen kunnen we het nog een poosje
volhouden. Ik wens iedereen een vaarwel aan het Covid-19 virus.

HS
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KLAARTJE

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR

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 verhuur 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.
KRINGLOOPCENTRUM

BARTJE

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.

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje!
Ruim tweehonderdenvijftig medewerkers zijn bij Bartje en Klaartje actief. Zij zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn van ouderen en mensen met een beperking. Help mee met zinvol vrijwilligerswerk, elk dagdeel telt. U bent welkom!

Stichting Samen Verder

Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg
T: 0345 - 520521 (09.00 - 12.00 uur)
www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com

OPROEP AAN AL ONZE LEZERS
Beste lezer van De Kijker,
Op pagina 9 van De Kijker van september/oktober 2020 heb ik u al verteld dat ik
deelnemer ben van het ‘netwerk samenhangende ouderenzorg’ van de GGD om
o.a. na te gaan hoe eenzaamheid bij ouderen in Culemborg kan worden teruggebracht.
Met diverse organisaties uit Welzijn en Zorg in Culemborg wordt nagegaan welke
acties er moeten worden genomen. Begin dit jaar is er ook een ‘Werkgroep Langer
Thuis Wonen’ door ouderen geformeerd. Ook in deze Werkgroep heb ik zitting
genomen om de stem van de senioren te laten horen. Maar door de Corona
pandemie heb ik het laatste jaar weinig contacten kunnen leggen en input kunnen
krijgen. Daarom wil ik een beroep doen op u als onze lezer van De Kijker. Ik zou
graag gevoed willen worden met wat er zoal onder de senioren hier in Culemborg
leeft. Vooral eenzaamheid is een onderwerp van aandacht. Er wordt weinig over
gepraat en het wordt door iedereen anders ervaren. Toegeven dat je eenzaam
bent is al moeilijk, maar ook zijn eenzamen moeilijk bereikbaar. Het onderwerp
‘langer thuis blijven wonen’ is tevens een breed onderwerp en iedereen zal er
anders over denken. Het is moeilijk als de omstandigheden het noodzaken om je
eigen woning te moeten verlaten. Maar wat is er dan nodig om langer thuis te
kunnen blijven als er lichamelijke gebreken ontstaan en het thuis wonen eigenlijk
niet meer kan.
Leeftijdsgenoten, ik zou graag door jullie gevoed willen worden en van jullie willen
vernemen hoe jullie ervaringen zijn of gewoon jullie gedachten over deze twee
onderwerpen horen. Wellicht hebben jullie ideeën of zelfs ervaringen met eenzaamheid. Ook zullen jullie jezelf wel eens de vraag hebben gesteld: “kan ik langer
in mijn huis blijven wonen en zo ja, hoe kan ik hierin dan gesteund worden?” Al uw
informatie is welkom. Vooral ervaringen, leefomstandigheden en misschien wel
gewenste veranderingen zijn welkom, zodat ik in het overleg goed kan weergeven
wat er bij de ouderen in Culemborg leeft en nodig is. Uw informatie is overigens
vertrouwelijk en zal alleen worden gebruikt als inbreng in deze overlegorganen.
U kunt mij mailen of ook bellen als u dit liever doet. Mijn e-mailadres is:
henniesmidt@gmail.com of bel met 0345-515013. Alvast heel hartelijk dank voor
uw meedenken.
Hennie Smidt
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Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl

10 JAAR

Peter Bos

(06)30018484

www.karakteruitvaart.nl

ZWANGERSCHAPSVERLOF

DOOR RICHTE LOMMERT

Schrik niet, dit wordt geen verhaaltje over
zwangerschap, maar is slechts een bruggetje
naar een krantenartikeltje.
Het is 1959; ik ben vertegenwoordiger voor
‘Dobbelman’ en ben tijdelijk gestationeerd in de
Achterhoek en logeer in hotel ‘De Graafschap’
in Doetinchem. Op dinsdag 27 januari rond
18.00 uur word ik, bij terugkeer, door de hotelreceptioniste ontvangen met de
woorden: ”Gefeliciteerd meneer Lommert, uw vrouw heeft vanmiddag het leven
geschonken aan een gezonde zoon. Of u zo snel mogelijk naar Deyselhofkliniek wil
komen”. Natuurlijk spring ik direct weer in de auto, rijd naar Amsterdam en kan
om 21.00 uur mijn echtgenote in mijn armen sluiten en mijn zoon bewonderen.
N.B.: snelwegen waren er nog niet; de reis ging nog via binnenwegen.
De volgende dag belde ik mijn baas en vertelde hem het heugelijke nieuws. Hij
feliciteerde mij, voegde daaraan toe dat ik vandaag een snipperdag had om mijn
zoon aan te geven, maar zei ook nog even dat ik wel de volgende dag weer om
9.00 uur in Varseveld bij de eerste klant moest zijn. Dus ging ik snel naar het
gemeentehuis om mijn zoon een naam te geven en naar de drukker om deze naam
op een kaartje te laten zetten. Om 17.00 uur op een holletje naar de kliniek naar
vrouw en kind en vervolgens door de duistere avond weer terug naar hotel ‘De
Graafschap’, waar ik om 19.30 uur nog net op tijd ben om iets te eten. Vrijdag terug naar Amsterdam. Omdat het nu, na 62 jaar toch verjaard is, durf ik nu wel te
bekennen, dat het verslag op mijn dagrapport “Laatste bezoek 17.05u” bezijden
de waarheid was. Na een gelukkig weekend samen, was er weer een afscheid op
zondagavond en stond ik maandagmorgen voor de deur van een Vivo winkel in
Zelhem om de Castella producten te verkopen. De woensdag daarop was ik klaar
in de Achterhoek en was ik weer dagelijks bij vrouw en het klaverblad van vier in
Amsterdam.
Waarom ik dit verhaal vertel? Aanleiding was een krantenkop, die mij echt van
mijn stoel deed vallen: vijf weken betaald zwangerschapsverlof voor vaders.
Onder deze kop worden de details vermeld: de eerste twee weken 100% salaris,
dan twee weken 75% en de vijfde week 50%. Maar de vijfde week is facultatief en
hoeft niet te worden opgenomen. Hoofdschuddend heb ik kennis van het verhaal
genomen. Wederom word ik geconfronteerd met het feit dat ik toch wel oud ben
geworden. Niet alleen de technische vooruitgang maar ook de sociale vooruitgang
is onvoorstelbaar.
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Wat is uw
testamentmoment?
Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766 - www.trium.nl

Uw wens
is onze zorg

0345 - 515 699

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg

info@delangeuitvaartverzorging.nl
www.delangeuitvaartverzorging.nl
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Hier heb ik daarvan nog een mooi voorbeeld. Het is een fragment uit mijn aanstellingsbrief als assistent- vertegenwoordiger van de fa. Dobbelman te Nijmegen
dd. 17 december 1949.
Verlofregeling:
U heeft recht op totaal 14 verlofdagen te besteden als volgt:
6 dagen aaneengesloten, te besteden naar eigen inzicht;
6 verplichte snipperdagen te weten 15 augustus, 1 november, de vrijdag na
Hemelvaart, de dag vóór of na de Kerstdagen, Koninginnedag en Bevrijdingsdag;
en 2 dagen, naar eigen inzicht.
Ook kennen wij het ABV (Algemeen Bijzonder Verlof).
- voor huwelijk 3 dagen;
- voor geboorte eigen kind 1 dag;
- voor overlijden eigen echtgeno(o)te 6 dagen;
- voor overlijden naaste bloedverwanten 3 dagen.
Mocht u onverhoopt behoefte hebben aan een periode van retraite dan dient u
contact op te nemen met onze maatschappelijk werkster.
Ik vermeld ook nog een paar paragrafen uit de cao-afspraken zodat ik u een indruk
geef van de sociale omstandigheden in de vijftiger jaren:
- een werkweek van 48 uur tot zaterdags 13.00 uur.
- de eerste drie ziektedagen zijn voor eigen rekening.
Hierbij heb ik wel een aardig beeld geschetst van de sociale toestanden uit de
vijftiger jaren.
Voor veel 75ers komt bovenstaand verhaal mogelijk bekend voor. Maar de generatie van 20 tot 40ers zal met verbijstering kennisgenomen hebben van de arbeidsomstandigheden in die jaren. Daarom verbaast het mij enorm dat het Malieveld in
Den Haag en het Museumplein in Amsterdam niet vol staan met mensen van 20
tot 40 jaar met grote spandoeken met de teksten: “wat hebben wij het toch onvoorstelbaar goed en wat zijn wij gelukkig en tevreden”.
Dat dit een “Pia Vota” (vrome wens) is, is regelmatig op TV te zien: de ME en
waterwerpers tegenover een ontevreden menigte.
Dan merk ik weer dat ik oud word…
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Fit en vitaal ouder worden, zo lang
mogelijk thuis wonen, dat gun je
iedereen. Meedoen, actief zijn en
blijven helpt daarbij. Levenservaring
en wijsheid van ouderen maakt
Culemborg sterker.
Iedere dag even contact via de telefooncirkel
De telefooncirkel is er voor senioren, die behoefte hebben aan regelmatig contact.
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid als iemand dagelijks even
informeert of alles in orde is. De telefooncirkel is al twee jaar actief in Culemborg.
Hoe werkt het?
Deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere ochtend op een vast tijdstip (dus
ook in het weekend en op feestdagen) door elkaar gebeld om te informeren of alles
goed is en een kort praatje te maken. Een vrijwilliger
van ElkWelzijn is het begin- en eindpunt van de cirkel
en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op
de lijst en zo verder. Bij geen gehoor wordt de
contactpersoon ingeschakeld die u vooraf heeft
doorgegeven.
Aanmelden
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Meedoen is gratis. Aanmelden kan bij Karin
Burgers van ElkWelzijn, tel: 06-20718053 of kburgers@elkwelzijn.nl
Mantelzorgcompliment 2021
De gemeente Culemborg heeft besloten om ook dit jaar een waardering te geven
aan mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag van €75,00-.
Bent u zelfstandig wonend? En heeft u minstens een jaar lang intensieve zorg en
begeleiding nodig (gemiddeld 8 uur per week of meer) van een naaste? Dan kunt u
in 2021 eenmalig een aanvraag doen voor een compliment bedoeld voor uw
mantelzorger.
Compliment aanvragen?
Een aanvraag formulier en de voorwaarden
Zorgen voor iemand die ziek of
voor het verkrijgen van het compliment kunt
beperkt is hoort bij het leven. Als
u downloaden via de website van ElkWelzijn,
de zorg lang duurt en veel tijd in
www.elkwelzijn.nl/mantelzorg. Ook kunt u
beslag neemt is het mantelzorg.
het formulier ophalen of opvragen bij
Dit kan soms (te) zwaar zijn.
Caroline Vermeulen van ElkWelzijn, 0683525112.
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, info@elkwelzijn.nl

WITGOEDPROJECT PER 1 APRIL VAN SOCIAAL WIJKTEAM NAAR BARTJE
Een jaar geleden werd in Culemborg het Witgoedproject geboren. Het idee daarvoor ontstond bij Janine van der Heiden van het sociaal wijkteam. Zij merkte in
haar werk dat veel mensen met een kleine portemonnee geen geld hebben voor
aanschaf van een wasmachine of koelkast. Tegelijkertijd danken anderen hun oude
apparatuur af terwijl er niets aan mankeert. Janine vond dat eigenlijk niet kunnen
en vroeg zich af of ze die twee dingen niet bij elkaar kon brengen.

SNELLE GROEI WITGOEDPROJECT

Zo ontstond het ‘Witgoedproject’. Dat was in maart 2020. Janine kreeg wat geld
van de gemeente voor de huur van opslagruimte en gaf via sociale media en de
Culemborgse Courant bekendheid aan de mogelijkheid om witgoed aan het
project te schenken. Dat liep geweldig. Veel mensen doneerden overbodige maar
goed werkende koelkasten, gasfornuizen, wasmachines, vriezers, vaatwassers,
magnetrons of ovens.
Het project ontwikkelde zich snel. Vorig jaar zijn rond de vijftig apparaten in
andere handen overgegaan. De ontvangers waren er blij mee. Sommige mensen
hadden bijvoorbeeld geen koelkast en moesten etenswaren buiten bewaren in
water. Janine ontving veel dankbare reacties.
De laatste tijd begon de opslagruimte voor het verkregen witgoed te krap te
worden. Daarnaast was de inzet van Janine voor het Witgoedproject steeds
moeilijker te combineren met haar eigenlijke werk bij het sociaal wijkteam. Ze
zocht een oplossing en kwam in contact met Sandra Rigter van ElkWelzijn, die
het ‘Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn’ coördineert. Janine sloot zich aan bij dit
overleg en zo werd de verbinding gelegd met Bartje.
Kringloopcentrum Bartje, samen met Klaartje onderdeel van Stichting Samen
Verder, bleek bereid om de werkzaamheden over te nemen. Jos van Zutphen,
voorzitter van ‘Stichting Samen Verder’ zegt: “Bartje is een grote kringloopwinkel,
we verkopen van alles, maar tot op heden verrassend genoeg geen witgoed. Dit
laatste was binnen onze stichting een punt van aandacht: we konden een complete
en vrijwel nieuwe inboedel overnemen inclusief alle mogelijke witgoedapparatuur.
We vroegen ons af wat we daarmee zouden doen. Net op dat moment diende zich
de mogelijkheid aan om het Witgoedproject van het sociaal wijkteam over te
nemen. In goed onderling overleg hebben we toen besloten dat kringloopcentrum
Bartje vanaf nu ook witgoed inneemt en verkoopt”.
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Repareren en vernieuwen van alle soorten banden
Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen

Profiteer
bij ons van uw
zorgvergoeding

Remservice
Uitlaten
Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
APK
AIRCO service
24 uur service
Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08

Vraag naar de voorwaarden.

•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03 4104 BE Culemborg
0345 - 530303 | info@rtg.nl | www.rtg.nl
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Een belangrijk punt van aandacht bij
deze beslissing was de vraag hoe om te
gaan met het principe van het Witgoedproject dat gedoneerde apparatuur
gratis wordt weggegeven.
Jos zegt: “Stichting Samen Verder wil
en krijgt geen subsidie. We zijn altijd
onafhankelijk geweest en willen dat zo
houden, voor ons een belangrijk uitgangspunt. Kringloopcentrum Bartje kan niets gratis weggeven, omdat via de
verkoop van spullen de kosten van sociale activiteiten van Stichting Samen Verder
worden betaald, zoals de exploitatie van zes bussen waarmee Klaartje ouderenvervoer verzorgt”.

OUDEREN (Bron onbekend)
Ouderen niets meer waard?
Hoezo?
We zijn een fortuin waard!
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
En kalk aan onze nagels.
We hebben staal in onze heupen
Plastic in onze knieën.
En vol met medicijnen
lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
is met geen miljoen te betalen.
Daarom ga ik fier door het leven
neem kritiek op als een spons
want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons.
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Laat je boodschappen
makkelijk thuisbezorgen!

Bestel je boodschappen
op plus.nl of met de PLUS app.
Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00 zo 9.00-19.00

plus.nl
2019

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood
Supermarkt

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

2019

UITGAAN IN CORONATIJD
Vakantie 2020. Dit jaar geen huisje aan het Gardameer maar een huisje aan het
Lauwersmeer. Eerlijk is eerlijk, het was een openbaring. We maakten tochtjes op
onze gehuurde E-bikes. We zagen in Noord-Groningen en Noord Friesland langs de
waddendijk uitgestrekte landerijen en bewonderden de states en borgen, voerden
de zeehonden in Pieterburen en genoten van het broodje garnalen in Zoutkamp en
van de verse vis aan een kraam in Lauwerszijl. Op een terrasje in het mooie stadje
Dokkum (van Bonifacius, weet u het nog?) dacht ik ineens aan een verhaal over
gefusilleerde verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Aangezien mijn echtgenote veel interesse heeft voor die periode vroeg ik de serveerster waar het
monument stond. “Gemakkelijk te vinden: rechtdoor, eerste rechts, dan tweede
links dan ziet u het vanzelf” zei ze. Toevallig passeerden we een bloemenwinkel,
waar mijn vrouw een bosje bloemen kocht die ze bij het monument neerlegde.
“Voor de mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid”.
ML

OVER BONIFACIUS GESPROKEN

HET VOLGENDE VOOR U GELEZEN

Naar aanleiding van de bovenstaande kopij nog een aardige hint om uit te gaan in
eigen land.
De Bonifaciuskerk in Medemblik is een monumentaal
kerkgebouw en verdient om bekeken te worden!
Het bijzondere is ook dat er op zondagochtend nog
kerkdiensten van de Protestantse Gemeente plaatsvinden.
Maar daarnaast organiseert ‘De Stichting Bonifaciuskerk Medemblik’ (uiteraard onder Corona voorbehoud) o.a. concerten, exposities en markten in deze sfeervolle kerk. De Stichting
beschikt zelf over een prachtige vleugel, een Grotrian Steinweg Nachf, die fantastisch klinkt in de Bonifaciuskerk!
ZOMEREXPOSITIE
Voor de zomerexpositie wordt aangehaakt aan "Ode aan het Landschap",
het toeristisch thema 2021.
Recreatieve kunstenaars zijn uitgenodigd om werk met dit thema, ‘Ode aan het
Medemblikker Landschap’ ('t liefst vervaardigd in Coronatijd) aan te dragen voor
een tentoonstelling in de Noordbeuk’, van zaterdag 26 juni t/m zondag 12 september 2021 van 13.30 - 16.30 uur.
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De gedachte achter het organiseren van de expositie is enerzijds de bezoekers
de kans te geven kunst van streekgenoten te bekijken en anderzijds amateurkunstenaars de kans te geven hun werk te laten bekijken in een prachtige
ambiance.

ANTIEK & CURIOSA MARKT
Met o.a. brocante - serviezen - glaswerk - sieraden - handwerkmateriaal op zaterdag 02 oktober van 10.00 - 17.00 u. en op zondag 03 oktober van 13.30 - 17.00 u.
Unieke verzameling handwerkmateriaal voor breien, haken, naaien, borduren
maar ook stoffen en antieke kleden en wellicht wat zomerkleding ...
N.B.: mocht de ‘Antiek & Curiosa markt’ alleen in de Noordbeuk plaatsvinden
dan worden er in oktober nog 2 weekenden aan toegevoegd.
KLEDINGMARKT
o.a. (winter)kleding, feestkleding, schoenen en accessoires ...
Hiervan is de datum nog onbekend.
DICKENS KUNST & KERSTFAIR
met o.a. antieke en oude kerstballen - oude kerstversiering - brocante - curiosa beelden - schilderijen - woonaccessoires - delicatessen – kerstcadeaus.
Op vrijdag 10 december van 13.30 - 21.30 u. en op zaterdag 11 december van
10.00 - 17.00 u.
Informatie voor alle markten:
Voor wie meer wil weten over het Pieter Backer orgel en de gelijknamige stichting
kan terecht op: www.bonifaciusKERKmedemblik.nl
of scriba@bonifaciusKERKmedemblik.nl (evt. 06 5211 4019)
tel. 0227-542615 of gvdstolpe@xs4all.nl

RvH, van uit Google 25-03-2021
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Door

Beweging

kun je

blijven
FysiotherapieMeedoen
door, voor engeeft
met u:

•
•
•
•

Behandelen van lichamelijke klachten
Voldoening
Voorbereiden op geplande operaties aan bijvoorbeeld knie of heup
Wanneer u onzekerder
of minder
makkelijk gaat bewegen (preventieve fysio)
Evelien van
Wiggen
Diverse oefengroepen (In Balans, Leefstijl)

Evelanx fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te vergroten met
51 Culemborg
0345 - 512774
oefeningen, aanpassingen in het dagelijks leven,Markt
leefstijladviezen
enTel.
massages,
www.elands.nl
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

OMA’S SCHORTJE

‘Ik geloof niet dat onze (klein)kinderen weten wat een schortje is”.

Het voornaamste gebruik van Oma’s schortje was om
haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar
had.
Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje
te wassen in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om
de kookpannen van de kachel of uit de oven te halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig
om de eieren in te dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen.
Als het koud was kon ze haar armen erin draaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om zweetdruppels af te vegen als ze, met het koken, gebukt stond boven de kachel.
Hout voor de kachel werd ook in haar schortje binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen.
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in haar schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels, die onder de boom lagen, te
dragen.
Als oma onverwachts visite zag aankomen dan stond je ervan te kijken, hoeveel
dat ouwe schortje nog gauw, in een paar seconden de meubels kon afstoffen.
Als het eten klaar was ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist
iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren voordat iemand iets uitgevonden heeft, wat voor zoveel
doelen gebruikt kan worden als het schortje.
Vergeet niet!! In deze tijd zouden we er gek van worden, te weten hoeveel
bacteriën er in dat schortje zaten!
Toch heb ik er nooit wat van overgehouden… of toch wel???
Jawel: Liefde
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Kwaliteit, service
én deskundigheid
Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

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

Uw
Uw opticien
opticien met
met
dé
persoonlijke
dé Uw
persoonlijke
service
opticien service
met
dé Uw
persoonlijke
service
opticien met
dé persoonlijke service
Chopinplein 18, Culemborg
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 51 31 12
telefoon 0345 - 51 31 12

Chopinplein40,
18, Geldermalsen
Culemborg
Geldersestraat
Geldersestraat
40,- Geldermalsen
telefoon
57
telefoon0345
0345
- 5148313712
Chopinplein
18, Culemborg
telefoon 0345
- 57 48 37
telefoon 0345 - 51 31 12
info@wilfreddejong.com
Geldersestraat
40, Geldermalsen
info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
telefoon
0345
- 57 48 37
Geldersestraat
40, Geldermalsen
www.wilfreddejong.com
telefoon 0345 - 57 48 37
info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com
info@wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
www.wilfreddejong.com
159040 AD Gemeentegids 75x90mm
FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1
159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd 1

23-07-13 10:10
23-07-13 10:10

23-07-13 10:10

23-07-13 10:10
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KUBUS

WONEN
Passion meets
creation

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl

Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.

Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils -Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens Decoratie

Openingstijden

Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-21.00
10.00-17.00
incidentieel
gesloten
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Toegankelijk, persoonlijk en deskundig
Wij geven u graag het juiste advies bij het gebruik van uw medicatie en medische hulpmiddelen. 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






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.

Huidverzorging
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)

Natuurlijke producten
Wij hebben een ruim assortiment van Arkopharma
artikelen. Dit zijn natuurlijke producten die uit
planten of plantendelen worden bereid (zoals
Cranberry, Groene koffie, Duivelsklauw, Venkel,
Gember, etc.).
U kunt bij ons het gratis advies boekje over deze
producten ophalen.

Bent u nog geen klant bij ons?

U kunt zich bij ons inschrijven via onze website of tijdens uw bezoek bij onze apotheek.

Wij denken graag met u mee.
MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007

www.mcdefonteijn.nl/apotheek

CULEMBORGS VERHALENBOEK “ONZE SCHOOLTIJD” KOMT UIT
Zet een aantal oudere Culemborgers bij elkaar aan tafel
en het wordt een levendige boel. Dat gebeurde eind 2019
en begin 2020. De 60-plussers treffen elkaar aan vijf
verschillende verhalentafels om herinneringen aan hun
jonge jaren met elkaar te delen. De oudste verhalenverteller is geboren in 1929, de jongste in 1958. Het gros
groeit dus op in de jaren ‘40 en ’50 van de twintigste
eeuw. De kerk speelt in die jaren een veel grotere rol dan
tegenwoordig; in veel gezinnen wordt elke maaltijd met een gebed geopend,
leest vader dagelijks voor uit de bijbel en hoort het -soms dagelijkse - kerkbezoek
er gewoon bij. De normen en waarden die ouders dan aan hun kinderen voorhouden zijn dus veel meer gebaseerd op de geboden en regels die de kerk voorschrijft. Voor kinderen van nu is het haast niet te begrijpen hoe streng kinderen
worden opgevoed. Vooral op school leer je wel om braaf te zijn! Straffen, zelfs
lijfelijke straffen, zijn in die jaren nog heel gewoon. Er zijn ook verhalen over de
gewaardeerde meester Poet van Stralen die zo van zingen houdt en over bijzondere juffen, zoals de lieve juffrouw Van Zuilenkom, juffrouw Pollemop met de
steunkousen en juffrouw Van Kampen met de grote voorgevel.
De rolverdeling binnen het gezin is duidelijk en overzichtelijk: vader is kostwinner en heeft het gezag in huis. Kinderen dienen te gehoorzamen. Moeders
zijn vrijwel altijd thuis en wijden zich aan huishouding en opvoeding. De tijd
buiten de schooluren wordt niet ingevuld met computerspelletjes en barbies,
maar met hoepelen, kaatsballen en tollen en de eerste zwart-wit kinderprogramma’s die de kinderen op woensdagmiddag bij een buurvrouw in de
straat mogen zien. Lang niet iedereen heeft immers een tv.
Bij de vertellers die in de jaren ’30 zijn geboren overheerst de herinnering aan
de Tweede Wereldoorlog; aan radio Oranje, aan voedsel op de bon, aan Duitse
soldaten die vaak best aardig zijn, maar ook aan dat ene vriendje dat, omdat hij
Joods is, niet meer naar school mag en op een dag verdwenen is.
Al deze verhalen vind je in dit boek ‘Onze schooltijd’. Het levert een feest van
herkenning voor de oudere lezers. Jongere lezers zullen het boek met verbazing
lezen, want er is wel heel veel veranderd in de afgelopen zestig jaar.
Het boek kost € 20,- en is via e-mail te bestellen bij de Stichting Levende Verhalen Culemborg: levendeverhalen@gmail.com. Na de bestelling ontvangt u het
boek binnen enkele dagen in de brievenbus.
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Wist u dat wij:
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TEL. 0344 - 693 771
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Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,
nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel
worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.
Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL
voor het assortiment

Elke dag vers brood en broodjes bakken
Elke dag uw lunch kunnen verzorgen
Elke dag kunnen bezorgen
Elke dag verse vlaaien of gebak kunnen verzorgen
Een uitgebreid assortiment hartige snacks hebben
Voor u elke dag verse koffie met iets lekkers voor kunnen verzorgen
Onze winkel elke dag schoon en fris is
U elke dag met een glimlach bedienen

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

Markt 6 in Culemborg
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OP EEN MOOIE PINKSTERDAG

Op een mooie Pinksterdag, als het even kon
Liep ik met mijn dochter aan het handje in het
parrekie te kuieren in de zon
Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos
Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil, en papa boos
Vader was een mooie held, vader was de baas
Vader was een duidelijke mengeling van Onze Lieve Heer en Sinterklaas
Ben je bang voor ’t hondje, hondje bijt niet, Papa zegt dat ie niet bijt
Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid
Als het kindje groter wordt, roossie in de knop
Zou je tegen alle jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op
Hebbu dat nou ook meneer? Jawel, meneer, precies als iedereen
Op een mooie Pinksterdag, laat ze je alleen.
Morgen kan ze zwanger zijn, ‘t kan ook nog vandaag
‘t Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn
of iemand uit Den Haag
Vader kan gaan smeken, en gaan preken, tot hij purper ziet
Vader zegt: pas op, m’n kind, dat hondje bijt, ze luistert niet
Vader is een hypocriet, vader is een nul
Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul
Ik wou dat ik nog één keer, met mijn dochter, aan het handje lopen kon
Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon.

23 EN 24 MEI
PINKSTEREN
WIJ WENSEN U GEZELLIGE DAGEN
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BRADAAL
wonen & slapen

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

Ruime keuze uit heel veel
woonprogramma’s, bankstellen,
fauteuils, slaapkamers, verlichting,
schilderijen en woonaccessoires.
RUIM 6000 M2
WOON EN SLAAPPLEZIER
VOOR SFEERVOL WONEN EN SLAPEN
ZIT U BIJ ONS AAN HET GOEDE ADRES

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

