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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

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



DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2019 3 
 

 

 
 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

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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CULEMBORGSE SENIORENDAG                            ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 
ALLE SENIOREN VAN CULEMBORG ZIJN VAN HARTE, ECHT VAN HARTE 
 
 
 

 
Van 10.00- 16.00 u. in het Stadhuis aan de Markt. 
De toegang is gratis en de koffie of thee staat voor u klaar. 
 
Zie voor het programma pagina 05 van ‘De Kijker’ van augustus 2019 
 
 
PER 1 JUNI 2019         NIEUWE DIRECTEUR/BESTUURDER VAN ELK WELZIJN         
                    
Mevrouw Dorine Ottevanger is de nieuwe directeur/bestuurder 
van ElkWelzijn geworden. Zij volgt hiermee de vorige directeur 
op: Annerieke van der Vegt. 
 

Het welzijnsdomein is voor mevrouw Ottevanger geen 
onbekend terrein. Al vanaf 2003 beweegt zij zich in deze 
sector waarbij de laatste vijf jaar de focus lag op de 
verantwoordelijkheid voor het realiseren en organiseren 
van het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnspartij 
Veens. “Mijn hart ligt helemaal bij dit werk. De relevantie 
ervan en de aansluiting bij de actualiteit geven mij energie. 
Ik vind het belangrijk om kwaliteit in balans te brengen 
met zakelijkheid. Organiseren van samenwerking is daarin 
mijn passie, mijn drijfveer. Aan de ene kant is het moeilijk 
om afscheid te nemen van Veens en aan de andere kant 
kijk ik er enorm naar uit om mijn ervaringen te delen met 
ElkWelzijn in Culemborg!” 

 
ElkWelzijn is een ondernemende organisatie, die meebeweegt met de 
veranderingen in de maatschappij. ElkWelzijn legt verbindingen in de wijken van 
Culemborg en ondersteunt sociale initiatieven van inwoners van Culemborg. 
Wijkcoaches van ElkWelzijn zoeken het contact op met alle wijkbewoners, jong en 
oud. Het streven is dat iedereen in Culemborg kan meedoen. Dat kwetsbare 
mensen de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. En dat er sociale 
samenhang is in de Culemborgse samenleving. 
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 PIANO SOLO CONCERT 6 SEPTEMBER                 IN GELDERLANDFABRIEK 
 
In het soloprogramma ‘Slaaptrek’ legt Ellen Verhagen de link tussen het  
repetitieve van spreeuwen die hun slaapplek zoeken en het repetitieve van 
minimal music. Een ontspannende audiovisuele beleving van muziek waarin je 
meegenomen wordt in een klank-kleurpalet van deze tijd met op de achtergrond 
fascinerende beelden van spreeuwen. Ellen Verhagen weet te verrassen met een 
heel persoonlijke muziekkeuze. 
Ellen Verhagen is initiatiefnemer en artistiek leider van ‘Pianowandeling 
Culemborg’ en initiatiefnemer van ‘Stichting Pro Piano’.  
 
Kosten:    € 15,00 (kinderen tot 12 jaar: € 7,50) 
Programma:  van 20.00-20.30 u. inleiding door Natuur en Vogelwacht 

Culemborg (NVWC) en Ellen Verhagen over spreeuwen en 
repetitieve muziek. Van 20.30-20.45 u. pauze en van  
 20.45-22.00 u. concert Slaaptrek. 

 
De muziek is van de Nederlandse componisten: Jeroen van Veen, Douwe Eisenga 
en Max Richter. 
 
THEATER OUDEREN PROGRAMMA                         IN DE FRANSCHE SCHOOL 
 
Maandag 7 oktober:  
MINOUX- Moeder mag niet dood 
 
Een vrolijke dancing docu-comedy door Jopie (88) en Minou Bosua (48). Vrolijk 
zwierend richting eeuwigheid geven moeder en dochter een energiek beeld van 
een omgekeerde euthanasie. Als broodnodig tegengeluid bij het maatschappelijke 
debat over ouderen dat altijd gericht is op aftakeling, ontbrekende zorg en het 
georganiseerde levenseinde. 
 

ORGELCONCERTEN IN GROTE OF BARBARAKERK      VRIJDAG OM 20.15 UUR 
Op de laatste vrijdag van de maand vanaf 20.15 uur:  
- 27 september:  Concert Jamie de Goei 
- 25 oktober:     Concert Jan Hage 

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

 

 

 

 
 
 

 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spullen 
te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberichten').    Sla uw slag! 
Nieuw: de ‘bied-kast’;  de hoogste bieder heeft het gepresenteerde artikel. 
 
 
Sociaal contact is belangrijk. In Bartjes kringloopcentrum is daarvoor een 
koffiecorner ingericht. Een gezellige plek voor iedereen.  
Bent u minder goed ter been; bel Klaartje en u wordt gehaald en gebracht.  
 
 
Het uitgangspunt van deze uitstapjes is ouderen (80+, ook rolstoelers met 
begeleiding) een gezellige middag aan te bieden. In juli en augustus iedere 
week en de rest van het jaar één keer per maand (behalve in december). 
Deelnemen: kijk op website SSCC en SSV of in de uitgave van De Kijker. 
 
 
De vrijwilligers van Klaartje vervoeren 
ouderen en mensen met een beperking 
(ook rolstoelvervoer) op afspraak van 
deur tot deur binnen Culemborg en naar 
ziekenhuizen in de omgeving.  
 
 
Vrijwilligers van Stichting Samen Verder zetten zich enthousiast in voor het 
welzijn van ouderen en mensen met een beperking als chauffeur bij Klaartje, 

medewerker van Bartje of op kantoor (o.a. administratie, telefonist). 

Bartje    (0345 - 517680) 
 

Vrijwilliger bij SSV: een zinvolle vrijetijdsbesteding! 
 

Klaartje (0345 - 518300) 
 

Koffiecorner             65+ gratis 
 

80+ reisjes 
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NIEUWS VAN KBO-PCOB CULEMBORG 
 
Op woensdag 25 september 2019 zullen we 
een bezoek brengen aan de Glasblazerij in 
Leerdam. 
 
In 1997 werd in de voormalige houtloods 
Holland, in het centrum van Leerdam, het Glas 
Centrum opgericht, onder toezicht van de 
gemeente Leerdam. Vanaf januari 2008 ging deze werkplaats verder onder de 
naam Glasblazerij en ging samen met het Nationaal Glasmuseum. De Glasblazerij 
heeft zich de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld tot een ‘glaslab’, waarbij 
kunstenaars en vormgevers kunnen experimenteren met glas en hun ontwerpen 
uitvoeren. Toeschouwers kunnen al deze verrichtingen op de voet volgen vanaf de 
tribune. Voor hun ogen worden de meest uiteenlopende kunst- en designobjecten 
vervaardigd. Voor jong en oud blijft glasblazen een van de meest spectaculaire 
ambachten. 
 
Om 14.00 uur worden we verwacht in de 
glasblazerij aan de Zuidwal in Leerdam en 
zullen we een demonstratie van het glasblazen 
meemaken.  
Daarna kunnen we genieten van een kopje 
koffie/thee met appelgebak en is er nog 
gelegenheid om nog even rond te kijken in de 
museumwinkel, waar unieke stukken te koop 
zijn, maar waar u ook gewoon even naar kunt 
kijken.  
 
Aanmelden:  
U dient zich vóór 14 september a.s. op te geven bij Adrie Holtkamp: telefoon 0345 
515347 of via de mail: fam.holtkamp@hetnet.nl. 
Kosten:  
Uw bijdrage voor deze middag bedraagt € 12,75 p.p. tenzij u een Museumkaart 
heeft: dan betaalt u € 4,75. Geeft u dan bij het aanmelden aan of u in bezit bent 
van een Museumkaart! 
Vervoer: 
U kunt bij Adrie aangeven of u op eigen gelegenheid gaat en misschien iemand 
mee kan nemen in de auto of graag met iemand mee rijdt.  

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

Oude Vismarkt 3
4101CA Culemborg

Tel. 0345-513370

 Voor Toyota gaat u naar

Helmond

Culemborg 
Anthonie van Diemenstraat 6, 

0345-514999
www.autohelmond.nl

1116_TOYOTA_Adv_Naamsbekendheid_Helmond_59-5x91-5.indd   106-01-14   12:23
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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

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 LANTAARNKAASSHOP
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

‘
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DAGTOCHT ZAANSE SCHANS      WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 (met diner) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Een typisch stukje oud-Nederland is waar we vandaag heen gaan; ontzettend 
populair bij buitenlandse toeristen en dat is niet voor niets. Allereerst gaan we 
naar een koffie-adres, waar we 1 x koffie/thee met gebak zullen gebruiken. Daarna 
gaan we, via een toeristische route, naar de Zaanse Schans voor de lunch met 
kroket bij restaurant De Kraai. Vervolgens maken we een anderhalf uur durende 
rondvaart over de Zaan en zien we de Zaanse Schans met de diverse molens op 
hun mooist vanaf het water. Na de boottocht heeft u nog wat vrije tijd om onder 
meer de winkeltjes, kaasboerderij en molens op eigen gelegenheid te bekijken. 
Aan het eind van de middag rijden we naar het diner-adres in Ankeveen voor een 
3-gangen diner. We verwachten rond 20.30 uur terug te zijn in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 9 oktober, bij voorkeur per e-mail:  

yvonnebrouwers@hetnet.nl of via het aanmeldformulier (blz.27) 
bij Yvonne Brouwers, Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg. 
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én 
opstapplaats vermelden!! 

Kosten: € 61,00 p.p. Dit is inclusief koffie/thee met gebak, lunch, rondvaart, 
drie-gangen diner en vervoer per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 9 oktober op rekening NL58 RABO 0308 6178 00  
 t.n.v. SSCC Culemborg. 

 

Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 

Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O1.  08.30:  Garage Streef     
O2.  08.35:  Betsy Perkweg/Roosje Vos   
O3.  08.40:  Otto v.Reesweg/Vianense Poort   
O4.  08.50:   Lalainglaan/hoek Dreef 
O5.  08.55:   Driestad (bij bushalte) 
O6.  09.00:   t/o Kruidvat Chopinplein    

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

Welkom

Voor al uw 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

www.visscher.nl

Wij kennen uw 
auto door en door: 
vertrouwd bij het  
juiste adres.
Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke
aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen 
in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. 
Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl
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DOOR RICHTE LOMMERT (SLOT)                                                      HOE HET OOIT WAS 
 
Op 31 augustus 1945 zat ik voor het raam van ons huis en keek boos naar de 
feestende mensen buiten. Hoe konden ze! Mijn moeder was de 25e volkomen 
onverwacht overleden en gisteren begraven. Het was de eerste begrafenis in mijn 
leven en om een aantal redenen een onvergetelijke gebeurtenis. 
De oorlog was net afgelopen en er was van alles niets. Houten kisten waren 
vervangen door kartonnen en auto’s om de familie te vervoeren waren er 
evenmin. De imitatie kist kwam rechtstreeks van het O.L.V. Gasthuis naar de 
begraafplaats en alle familieleden liepen in een lange stoet achter ons aan van ons 
huis naar ‘Zorgvlied’. De plechtigheid was hartverscheurend, passend bij het 
overlijden van een moeder van 43 jaar. De meute belangstellenden ging gewoon 
weg en de familie ging mee naar ons huis. Mijn moeder was de op een na jongste 
uit een gezin van tien kinderen en iedereen was uit Groningen gekomen, dus de 
kleine kamer zat tjokvol. Zoals gezegd, het was mijn eerste begrafenis en het 
vervolg was voor mij onvoorstelbaar. 
De ooms en tantes die in de aula hun tranen rijkelijk hadden laten vloeien, hadden 
nu een uitbundige conversatie, nieuwtjes werden uitgewisseld en de tantes gingen 
rond met iets eetbaars. Het samenzijn bereikte een hoogtepunt toen de ooms aan 
de borrel gingen en de tantes de citroentjes met suiker oplepelden. Ik ergerde mij 
mateloos maar heb bij de vele begrafenissen en crematies die ik later in mijn leven 
nog zou bijwonen, ontdekt dat dit heel normaal is. 
De familie vertrok ’s avonds weer naar Groningen en wij bleven met z’n drietjes 
alleen achter. Het was voor mij een gevoel van grote leegte. 
 
Ik wilde OVW-er (Oorlogsvrijwilliger) worden om naar Indië te gaan. Gelukkig heeft 
mijn vader mij weten te overtuigen dat ik eerst mijn school moest afmaken en ik 
ging dus terug naar de 4e klas van de HBS, die ik natuurlijk prompt doubleerde om 
in 1948 alsnog het einddiploma te halen. 
Het leven ging verder. Mijn vader zorgde zo goed als mogelijk voor mijn broertje 
en mij. Hij was bedrijfsleider bij ‘Heck’ op het Amsterdamse Rembrandtplein en 
werkte van 12.00 tot 24.00 uur, zes dagen per week. Pas heel veel later heb ik 
beseft wat de goede man allemaal voor ons heeft gedaan.  
 
Van mijn vriendinnen/klasgenoten en hun moeders kreeg ik veel steun. Zij stopten 
mijn sokken (!) en hielden ons huis schoon. Uit dankbaarheid nam ik ze dan mee 
naar de film. Voor 15 cent zaten we dan op het zijbalkon in de nok van het 
Tuschinski theater en zagen de eerste Amerikaanse films. Ik heb in mijn leven 
honderden films gezien, maar de eerste twee ben ik nooit vergeten.  
 

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

Voor senioren en mensen met een beperking. 
Wilt u zelfstandig in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? 

Zonnig Moment maakt dit mogelijk met thuiszorg, begeleiding en 

gezelschap voor senioren en mensen met een beperking.

Een Zonnemaatje, die u ondersteunt bij het leven van alle dag: 

Van gezelschap en huishoudelijk hulp tot verpleegkundige hulpverlening, 

tuin- & klusservicediensten en meer.

Wij ondersteunen u op de manieren zoals u wilt en op �jden die u wenst! 

Werkzaam in Culemborg en omgeving. 

Kantoorloca�e: Zandstraat 23 A, 4101 EC Culemborg .
Voor meer informa�e: www.zonnigmoment.com 

of bel  0345 - 77 88 52
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Mrs. Miniver met Greer Arlson en Gaslight met Joseph Cotton, 
Ingrid Bergman en Charles Boyer, die als schurk een enorme 
indruk op mij gemaakt heeft.  
Van de film gingen we dan naar Heck waar toen beroemde 
orkesten zoals die van de Deense entertainer Boyd Bachman, 
De Skymasters en De Ramblers speelden. Via mijn vader kreeg 
ik foto’s met handtekening van Pi Scheffer, Theo Uden 
Masman, Ferry Barendse, Marcel Thielemans en Wim Poppink.  
Mijn finest hour beleefde ik ooit bij Heck toen Theo Uden Masman (uiteraard 
middels mijn vader) voor een volle zaal aankondigde: “en nu spelen wij, op speciaal 
verzoek van Richte Lommert, voor zijn vriendin Emmy: wie is Loesje?”. Emmy was 
natuurlijk volkomen overbluft, maar ze is later toch met een ander getrouwd. In 
1949 hertrouwde mijn vader en na een korte periode in militaire dienst (dankzij 
het verdrag van Lingadjatti) startte ik op 2 januari 1950 mijn commerciële carrière 
als assistent vertegenwoordiger bij de zeepfabriek Castella (juist ja, van de kopjes) 
om die op 31 maart 1992 te beëindigen.  
Hoe het ooit was, zou het nooit meer worden…… 
 
5 JAAR PIANOWANDELING                     
- Vrijdag 13 september om 20.00 u. 

PIANOCONCERT in Grote of Barbarakerk 
(toegang € 15,00) 

- Zondag 15 september van 13:00-17:30 u. 
PIANOWANDELING op 19 verrassende locaties in de binnenstad met meer dan 
50 pianisten en diverse muziekstijlen.  
Het openings- en slotconcert in de Grote of Barbarakerk om resp. 13.00 u. en 
16.30 u. in de Grote of Barbarakerk 
Info: telefoon 06 48527367 en www.pianoculemborg.nl  
 

DE ROOS VAN CULEMBORG               ORGANISEERT AANSCHUIFMAALTIJD  
 
Barbara opent haar eigen maaltijd van veldsoep, 
brood, fruit en dadels. Duizend gasten zijn van harte 
welkom. Met middeleeuwse klanken en Culemborgse 
koorzang!  
Locatie en tijd: Grote of Barbarakerk op zondag  
8 september van 13.00-17.00 u. 
Toegang is vrij, zielige bedelaar aan de deur. 

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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 MUZIEK IN MUZIEKTENT  IN DE PLANTAGE            OP DE  ZONDAGMIDDAG  

 
ROARING RAILROAD ORCHESTRA OP ZONDAG 1 SEPTEMBER  
Het Roaring Railroad Orchestra legt zich toe op het spelen van oude jazz, het 
repertoire dat in de twintiger jaren ten gehore gebracht werd op de podia van 
grote hotels in Amerika en Europa. Met composities van ondermeer Cole Porter, 
Duke Ellington, George Gershwin en Jake Bulterman brengt het orkest de sfeer van 
de “Roaring Twenties” weer tot leven. 
Het muzikale archief is opgebouwd uit originele, soms zelfs bijzondere partituren 
uit de jazzhistorie. Voor de klank baseert het orkest zich op de originele 
composities en geluidsopnamen, waarbij zij natuurlijk wel de vrijheid van de jazz 
behouden, dus in de soli vindt u de eigen interpretatie van de orkestleden. 
De huidige bezetting bestaat uit: trompet, trombone, alt-, tenor en 
baritonsaxofoon, klarinet, gitaar/banjo, piano, bas en slagwerk. 
HAVENKOOR DEINING + WIJNPROEVERIJ OP ZONDAG 22 SEPTEMBER  
Het gemengd havenkoor Deining is opgericht in februari 2000, met als doel een 
muzikale opluistering te verzorgen tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van WV de Helling in juli 2001. 
Omdat de meeste leden van het koor aan zowel de repetities als aan het publieke 
optreden veel genoegen beleefden, heeft een overgrote meerderheid van de 
koorleden ingestemd met het voortbestaan ervan ook na juli 2001. 
De muziekkeuze is Nederlandstalige liedjes over water en de romantiek van het 
varen, Shanty, Smartlappen en eigentijdse muziek. 
N.B.: Dit is het laatste optreden in de muziektent van dit seizoen. 
 
 
OP DE ZATERDAG LEKKER SWINGEN MET LIVE-MUZIEK        OP ‘HET SPOEL’ 
‘Caatje aan de Lek’ nodigt diverse bands uit te komen spelen in het weekend in het 
Amfitheater. Funk, soul, jazz, latin, blues…You name it, we’ve got it! 
Noteer de data en kom genieten van het weekend met fijne muziek, een hapje, 
een drankje en een zonnetje. 
- za. 14 september van 15.00 tot 17.00 u: ‘Band in de Tent express’ 
- za. 21 september van 15.00 tot 17.00 u: ‘Sweet Silver &Co Band’ 
 ElkWelzĳ n is er ook voor u in Culemborg!

Zoekt u een plek waar u 
samen met anderen kunt 
koffi e drinken, eten, biljarten, 
sjoelen, breien, etc.?

Wilt u iets doen of opzetten 
in uw eigen buurt?

Wilt u dat onze wĳ kcoach 
met u meedenkt?

Heeft u hulp nodig 
van een vrĳ williger?

Wilt u vrĳ williger worden?

Bent u mantelzorger?

Meerlaan 22 
Culemborg

0345 – 515 227 
www.elkwelzĳ n.nl 
info@elkwelzĳ n.nl

ELK 17008 Advertentie ANBO.indd   1 07-12-2017   13:41
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KLEINE  80+ MIDDAGREISJES                              IN  SEPTEMER EN OKTOBER 
OPGELET:    voor het reisje van 14 september opgeven bij Elly Corton,  

 voor het reisje van 12 oktober opgeven bij Riet van Hazendonk.  
 

RONDVAART BIESBOSCH (DRIMMELEN) OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
2 uur durende rondvaart op de ‘ZILVERMEEUW’ 

Opgeven bij:    bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds).  
Kosten:                € 15,00 p.p. 
Vertrek:               u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
Thuiskomst:        tussen 18.00-19.00 uur (vanwege boottocht en langere route is  
                              dit wat later dan anders) 
 

NAAR WAGENINGEN OP ZATERDAG 12 OKTOBER  
Vandaag rijden we naar hotel/restaurant: ‘Nol in ’t Bosch’ 

waar we de thee/koffie gaan gebruiken. Dit (oude) hotel doet zijn naam eer 
aan daar het in een bosrijke omgeving ligt. 
Opgeven bij:   Riet van Hazendonk, tel. 515001 (afwezig van 07-14 sept.) 
Kosten:            € 9,00 p.p. 
Vertrek:          u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u. 
Thuiskomst:   tussen 17.00-18.00 uur  

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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in huys.
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      Tai Chi, rustig en ontspannen bewegen……. 
                                                     Daar krijg je energie van!            
Speciale lessen voor senioren, voor mensen met chronische klachten en het 
valpreventieprogramma In Balans. U bent van harte welkom! 

Langer vitaal blijven door Tai Chi! 
      Kom een gratis en vrijblijvende proefles doen en ervaar het zelf! 

 
Informatie en aanmelden bij Ellen Hannes 
nenchi@live.nl     06-49648043 

 
www.nenchi.nl   
 

 
 

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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Individuele fysiotherapie:
• Bij (chronische) aandoeningen optimaal functioneren
• Voorbereiding voor en revalidatie na heup- en knieoperaties
• Lichamelijke ongemakken behandelen voordat zij klachten worden

Bewust Buiten Bewegen voor senioren 
U wilt graag overal zelfstandig naar toe kunnen, onafhankelijk zijn. 
Beperkt worden door niet genoeg kracht, onzeker lopen, zorgen ervoor dat u steeds minder gaat 
doen en steeds minder mensen gaat zien. 
Buiten in een beschutte tuin kunt u beweeglessen volgen met na a� oop een kopje thee. Voor 
meer informatie, ook over de individuele fysiotherapie, verwijs ik u graag door naar de website. 

Evelien van Wiggen • evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18867283

Evelanx Fysiotherapie helpt de kwaliteit van uw leven te 
vergroten met oefeningen, massages en leefstijladviezen 
aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

 

Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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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  

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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EIKENPROCESSIERUPSSEIZOEN NADERT EINDE                         Bron Nature today 

De eikenprocessierups plaagt al maanden ons land. Maar voor wie er last van 
heeft is er goed nieuws, want de eerste vlinders zijn uitgevlogen. Het einde van 
het eikenprocessierupsseizoen lijkt eindelijk in zicht. Als alle vlinders eind 
september zijn uitgevlogen maken gemeenten, bestrijders en andere betrokken 
organisaties de balans op en bekijken hoe zij de rups beter kunnen beheersen en 
beheren in het komende jaar. Op 25 september 2019 komen gemeenten en 
andere betrokken organisaties bijeen om te kijken naar een brede aanpak in de 
bestrijding van de rups. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
samenwerkende partijen van het Kennisplatform Processierups. De bijeenkomst 
waarin informatie vanuit verschillende gemeenten wordt uitgewisseld, moet 
lijden tot een verbeterde aanpak van de processierups in 2020. 
 
 

LAVAS  OF MAGGIPLANT 
 
Lavas wordt in de volksmond ook wel maggiplant 
genoemd. En zoals je kunt verwachten bij die naam: 
lavas smaakt ‘zoutig’. Maar is niet zout. Ideaal dus als 
je een hartige smaak aan je gerechten wilt geven 
maar moet letten op je zoutgebruik. In de supermarkt zul je dit groene kruid, dat 
een beetje op bladselderij lijkt, zelden vers tegenkomen. Supermarkten 
verkopen het meestal gedroogd in potjes. (Bij Ekoplaza verkopen ze wel verse 
lavas). Je kunt ook overwegen zaadjes te kopen en te zaaien in je tuin of een 
grote pot. Zorg, als je de plant in je tuin wilt, dat je de zaadjes een beetje 
achteraan zaait. De plant kan namelijk 2 meter hoog worden! De blaadjes van de 
maggiplant geven smaak aan stoofschotels, bouillon en sauzen. Het is ook lekker 
om een salade of aardappeltjes te kruiden met lavas. De steeltjes geven 
fijngeknipt extra smaak aan stamppot. 
 



De specialist op het gebied van outdoor en sportieve activiteiten. Bij ons ervaart u 
persoonlijke aandacht en het beste advies voor al uw onvergetelijke avonturen

OUTDOORABLE LIFESTYLE   HOUTWEG 4A  4104 AB  CULEMBORG
 TEL: 0345 - 506 539 - WWW.KEELAOUTDOORABLE.NL

Wandelen is
alles even laten lopen!
Loopt u eens bij ons binnen voor:

Wandelschoenen
Wandelrugzak
Wandelsokken
Wandelkleding

heel veel gratis advies!
En nog veel meer

www.zorgcentradebetuwe.nl  |  Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

Zorgcentra De Betuwe is een moderne 
zorgorganisatie in het rivierengebied met 
diverse vormen van zorg en diensten.
- Zorg en service thuis
- Dagvoorzieningen
- Revalidatie
-  Wonen met zorg (met én zonder indicatie) 

op 9 verschillende locaties
-   Behandeling en therapie gespecialiseerd 

in Parkinson en dementie
- Ontmoeting en activiteiten
-  Behandeling in groepsverband in 

de Kopgroep Dementie
- Ondersteuning voor mantelzorgers

“Op een dag verhuis ik misschien naar een zorgcentrum. Maar zolang 
ik nog veel dingen zelf kan, blijf ik lekker in mijn eigen vertrouwde huis. 
Dat kan dankzij de fijne hulp van Thuiszorg De Betuwe en Behandel centra 
De Betuwe. Zo blijf ik langer zelfstandig en hoef ik minder 
een beroep te doen op mijn kinderen!”

Verrassend veel 
meer dan wonen!

Werkgebied
Regio Rivierenland: 
Culemborg, Ochten, Maurik, 
Lienden, Dodewaard,
Tiel en omgeving Buren.

Servicecentrum
0800 - 77 33 444 (gratis) of
www.zorgcentradebetuwe.nl
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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 
Data verkrijgen gezondheidsverklaring + rijbewijskeuringen:  
Vrijdag 13 sept., 11+25 okt., 08+22 nov., 06+20 dec. 2019, 10 +24 jan. 2010 en  
7 + 21 febr. 2020. 
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u. 
GEZONDHEIDSVERKLARING: 
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) 
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw. 
I.v.m. achterstand bij het CBR minimaal 5 maanden van tevoren beginnen met 
het invullen van de gezondheidsverklaring en het opsturen naar het CBR! 
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de 
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig 
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434. 
KOSTEN: 
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’ 
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50. 
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:  
-   Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.  
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen 

bij uw eigen apotheek), een flesje met uw eigen urine. 
-   De bril die u draagt tijdens het autorijden. 
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts). 
 
 

 
 

AANMELDSTROOK  DAGTOCHT 30 OKT.  ZAANSE SCHANS (ZIE PAG. 13) 
Naam:  Tel.nr Tel.nr.  

Mobiel 
Opstap-
nr. 

Rolstoel/ 
rollator 

Dieet 

1:      
2:      
3:      
4:      
Adres van persoon nr. 1: 

Opmerkingen/ bijzonderheden: 
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                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER   2019  TIJDSTIP 

Vr. 06 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis  14:00-16:00 
Di. 10 sept. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr. 13 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Do. 19 sept. Alzheimer-café, gratis 19:00-21:00 
Za. 21 sept. Verkoop door Jonker schoenen, gratis  10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Beauty-ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 28 sept. Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
Do. 03 okt. Mondharmonicagroep uit Renkum, gratis 14:30-16:00 
Vr. 04 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Wo 09 okt. Betuwe Beweegt, gratis 10:00-12:00 
Vr. 11 okt. Muziek- spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Vr. 11 okt.  Accordeonnette uit Tiel, gratis 19:30-21:00 
Do. 17 okt. Concert Marike&Eeltje op piano en fluit, gratis 14:30-16:00 
Vr. 18 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Di. 22 okt. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr.  25 okt. Beauty ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 25 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 26 okt.  Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
 

Houd voor wijzigingen en aanvullingen de maandflyer in de gaten! 
 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00. Info: Gerrie Voorhorst, 

tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30 
       Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
       Contactpersoon: Marthie Reverda.  
- DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  

         Vrije inloop van 10:00-12:00  
- Muziekuurtje, vrije inloop 10:30-11:30 

4 MAALTIJDEN
NAAR KEUZE VOOR SLECHTS

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

RUNDVLEES
8102 Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen
8104 Gesneden rundvlees, snijbonen, gekookte aardappelen
8117 2 Rundvleeskroketten, appelcompote en geb. aardappelen
8119 Oma’s sudderlapje, bietjes, gekookte aardappelen
8126 Runderlapje, andijvie, gekookte aardappelen
8162 Steak grillé, snijbonen, gebakken aardappelen
8167 Duitse biefstuk met doperwten en geb. aardappelen
8195 Biefstukreepjes stroganoffsaus, sperziebonen, geb. krieltjes
8201 Hollandse hachee met rode kool en gek. aardappelen
8205 Stoofpotje met andijvie à la crème en aardappelpuree
8208 Stukjes rundvlees met bloemkool en gek. aardappelen
8235 Jachtschotel, rode kool en aardappelpuree
8236 Hongaarse goulash met rijst en doperwten
8244 Ossentong in madeirasaus, bladspinazie en aardappelpuree
8416 Frans stoofpotje met sperziebonen en aardappelpuree

VARKENSVLEES
8103 Varkenslapje met witlof ham/kaas, gekookte aardappelen
8109 Beenham in mosterd/honingsaus, broccoli, geb. wedges
8220 Varkenslapje met tuinbonen en aardappelpuree
8238 Schnitzel met sperziebonen en geb. aardappelen
8256 Cordon bleu, bladspinazie à la crème, aardappelpuree
8262 Halskarbonade met spruitjes en gekookte aardappelen
8271 Varkenshaas champignonsaus, botergroenten, geb. aard.
8276 Speklapjes met bietjes en gekookte aardappelen
8281 Spareribs, tyrolienne met gebakken aardappelen
8401 Speklapjes picalillysaus, kapucijners, gek. aardappelen
8417 Boerenkarbonade met boerengroenten, geb. aardappelen

GEHAKT EN WORSTGERECHTEN
8115 Gehaktballetjes, sambalboontjes, geb. aardappelen
8116 Braadworst met koolraap, gekookte aardappelen
8124 Opoe’s gehaktbal, bloemkool, gekookte aardappelen
8135 Kalfsgehakt met spitskool en gekookte aardappelen
8136 Slavink met bloemkool en gekookte aardappelen
8173 Gemengd gehakt met rode kool en gek. aardappelen
8184 Gehaktballetjes in jagersaus, spruitjes, gek. aardappelen
8204 Rundergehakt met spinazie à la crème, gek. aardappelen
8223 Gem. gehakt stroganoff, gesn. sperzieb., geb. aardappelen
8224 Hamburger in barbequesaus, appeltjes, geb. aardappelen
8232 Rundergehakt met witlof en gekookte aardappelen

KIPGERECHTEN
8112 Half haantje, appelcompote, gebakken aardappelen
8113 Kippenspies, exotische groenten, gebakken aardappelen
8118 Kip piri piri, wokgroenten, gebakken aardappelen
8127 Kip op grootmoederswijze met heerlijke oma’s groenten
8174 Kippenschnitzel met wortelen en gebakken aardappelen
8180 Kipfilet met appelcompote en gekookte aardappelen
8192 Bourg. kipstoofpotje, gesn. sperziebonen, geb. krieltjes
8206 Kip kerrie met doperwten en fantasie-rijst
8226 Kippenboutjes met tutti frutti, gebakken aardappelen
8245 Kipfilet gevuld met kr. boter, botergroenten, aard. kroketten
8278 Gegrilde kippenbout, gemengde groenten, aardappelpuree
8418 Koninginnehapje met doperwten en rijst

VISGERECHTEN
8108 Scholfilet, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8125 Gebakken zalmfilet met broccoli en gebakken wedges
8137 Kibbeling, parijse wortel/sperziebonen en geb. aardappelen
8142 Gebakken vis met tyrolienne en gebakken aardappelen
8181 Kabeljauw met kaassaus, worteltjes en gek. aardappelen
8187 Gebakken vis picasso, broccoli en gebakken aardappelen
8406 Makreelfilet met bloemkool en gebakken aardappelen

STAMPPOTTEN
8210 Andijviestamppot met gemengd gehakt
8114 Hutspot met klapstuk
8157 Hollandse erwtensoep met rookworst
8164 Hete bliksem met saucijsje
8229 Stamppot zuurkool met rookworst
8230 Stamppot boerenkool met rookworst
8408 Vier seizoenenstamppot met slavink

VEGETARISCHE GERECHTEN
8133 Champignonragout met spinazie en zilvervliesrijst
8159 Tjap Tjoy met gele rijst
8170 Appelpannenkoek (2 stuks)
8171 Pannenkoek naturel (3 stuks)
8189 Vegetarische balletjes met savooiekool en bulgur rijst
8412 Vegetarische babi pangang, bami goreng
8413 Vegetarische vier seizoenenstamppot met balletjes

INTERNATIONALE GERECHTEN
8106 Casselerrib, Elzasser zuurkool, spek, worst , gek. aardappelen
8110 Babi pangang met gewokte nasi goreng
8121 Macaroni Andalouse met rundvlees
8123 Babi pangang met gewokte bami goreng
8148 Chinese kipschotel met ketjapsaus en rijst
8177 Mihoen met kip in zoetzure saus
8178 Kipsaté met nasi goreng speciaal
8233 Spaghetti bolognese
8282 Indische rijsttafel (babi pangang, kip, gehakt, boontjes, rijst)
8290 Kipsaté met nasi goreng en ei
8292 Wildragout met appeltjes en aardappelpuree
8293 Varkenssaté met bami goreng
8410 Chili con carne met aardappelpuree
6060 Lasagne bolognese

OOK SOEPEN, HALAL, GEMALEN &  ZOUTARME MAALTIJDEN LEVERBAAR

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Maximaal 1 proefpakket per adres
Normale minimale afname:
6 maaltijden voor € 5,80 per maaltijd
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                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER   2019  TIJDSTIP 

Vr. 06 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis  14:00-16:00 
Di. 10 sept. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr. 13 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Do. 19 sept. Alzheimer-café, gratis 19:00-21:00 
Za. 21 sept. Verkoop door Jonker schoenen, gratis  10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Beauty-ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 27 sept. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 28 sept. Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
Do. 03 okt. Mondharmonicagroep uit Renkum, gratis 14:30-16:00 
Vr. 04 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Wo 09 okt. Betuwe Beweegt, gratis 10:00-12:00 
Vr. 11 okt. Muziek- spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Vr. 11 okt.  Accordeonnette uit Tiel, gratis 19:30-21:00 
Do. 17 okt. Concert Marike&Eeltje op piano en fluit, gratis 14:30-16:00 
Vr. 18 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Di. 22 okt. Wijkbingo. Boekjes vanaf € 10,00 19:00- 
Vr.  25 okt. Beauty ochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Vr. 25 okt. Muziek- en spelmiddag, gratis 14:00-16:00 
Za. 26 okt.  Café Nostalgia, gratis 14:00-16:00 
 

Houd voor wijzigingen en aanvullingen de maandflyer in de gaten! 
 
Elke maandag     
- Brei- en Haakcafé. Vrije inloop 9:30-12:00. Info: Gerrie Voorhorst, 

tel. 0345-520164 en/of Ria Spronk, tel. 0345- 513292 
Elke woensdag  
- Schilder- en Tekenclub. Vrije inloop 09:30-11:30 
       Geen kosten: zelf schilder-, teken- of knutselspullen meebrengen.  
       Contactpersoon: Marthie Reverda.  
- DIS: voor al uw vragen/problemen m.b.t. computer en tablet.  

         Vrije inloop van 10:00-12:00  
- Muziekuurtje, vrije inloop 10:30-11:30 
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WOONIDEEËN
IN LIFESTYLE

EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

KEUZE UIT:
± 180 KASTEN EN DRESSOIRS
± 100 BANKSTELLEN
± 75 RELAXFAUTEUILS
± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN
EEN NIEUWE COLLECTIE VERLICHTING
EEN GROTE COLLECTIE WANDDECORATIE

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN
GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN IN GLAS
GECOMBINEERD MET R.V.S.
HOUT GECOMBINEERD MET METAAL
GROTE COLLECTIE SLAAPKAMERS,
BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip

2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper

2 x potenset - Hoofdbord met bies

van € 2075,-  NU € 1650,-
Ook als vaste box leverbaar

van € 1290,-  NU € 1050,-

Elektrische boxspring Lion in meerdere maten leverbaar
en in 5 verschillende stoffen

Deelbaar bedset Meran
180 x 200
incl. 2 nachtkastjes
Ook als ledikant en 1 persoonbed leverbaar

Heel veel (relax) fauteuils in leer en stof Heel veel bankstellen in leer en stof


