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reparatie

Samen lossen wij uw computerprobleem op.

Ook voor advies en computergerelateerde aankopen.

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

info@f1-computers.nl

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

onderhoud
verkoop

Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum

Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

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

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

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

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

1,5 meter

KAASSHOP
CULEMBORG

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

10% KORTING
op vertoon van deze advertentie

(geldt niet voor de wijnen)

Hollandse en buitenlandse kaas
Noten en Zuidvruchten

Salades en Patés
Wijn en Relatiegeschenken

‘

Welkom

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

De Kraanvogel

Open: di 10:00 - 17:00
woe, do, vrij 13:00 - 17:00

za 10:00 - 17:00
E-mail: kraanvog@xs4all.nl – tel. 0345 515293

www.boekhandeldekraanvogel.nl
Zandstraat 22  - 4101 EG Culemborg
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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken 
 
De meimaand is alweer bijna voorbij. Een maand met dodenherdenking, bevrij-
dingsdag, moederdag, hemelvaartsdag en pinksteren. Alle bijzondere dagen zijn nu 
bijna weer achter de rug. Neen, ik vergeet vaderdag niet, die moet nog komen in 
juni. Op de 20e wel te verstaan. Juni de zesde maand, de rozen- maand, wordt die 
genoemd. Nou ik ben benieuwd of de rozen zullen bloeien, nu de natuur wat  
achterloopt. Maar wat gaat de tijd toch snel, voordat we het weten zijn we alweer  
halverwege het jaar 2021. Een jaar waarin er, naast Corona, allerlei zaken op  
verschillende niveaus spelen waar de media volop induikt. Ik vraag me af, of het 
andere jaren ook zo was. Constant druk zijn over onderwerpen die we zelf als bur-
gers niet in de hand hebben zoals bijvoorbeeld de perikelen rondom onze regering. 
Zonder dat ik hier een mening wil neerleggen, erger ik me wel aan die ellelange 
discussies op de TV. Ik kijk maar niet meer naar praatprogramma’s met allerlei  
deskundigen die hun eigen mening, deskundigheid en inzichten verkondigen. De 
een zegt A en de ander B en daar moeten wij dan een eigen mening uit ventileren. 
Neen, ik kijk liever naar programma’s over de natuur en andere wetenswaardig- 
heden. Ik kan me bijvoorbeeld steeds meer verbazen over hoe in de dierenwereld  
moederdier met haar kleintjes omgaat. Ik liep laatst op de Triosingel waar ik toen 
met bewondering heb staan kijken naar hoe moeder en vader Gans met hun  
kleintjes overstaken. Een prachtig gezicht, als je ziet hoe moeder vooroploopt, de 
kleintjes er tussen en vader Gans aan het eind van de stoet. Blijft er één achter, 
dan zorgt vader Gans dat het weer netjes aansluit. Wat mij het meest verbaasde 
was dat die kleintjes precies wisten wat ze moesten doen. Stel dat wij ook niet 
zouden kunnen praten, zouden onze kinderen dan ook automatisch doen wat wij 
willen? Zou dat ooit door die knappe koppen zijn onderzocht? Ik zit maar een 
beetje te zwetsen over alles en nog wat, maar ja het is nog steeds veel 
thuis zitten. We hebben nog niet veel meegemaakt, maar het gloort aan  
de horizon. Ik schrijf dit begin mei. Mijn slogan is: in het heden ligt het  
verleden, in het nu wat komen gaat. Wat komen gaat is nu nog moeilijk te 
zeggen, maar wel dat de maand juni er aankomt. De zomer met mooi weer 
en hopelijk ook regen, want dan kan de natuur al de pracht die ze maar te 
bieden heeft, laten zien. Maar verder blijft het op dit moment nog koffie-
dik kijken. Maar laten we wel genieten van de zon als die er is en als de  
regen komt blij zijn voor het gewas en de bloemetjes. Alleen dan kan de 
roos tot volle bloei komen en wij er in volle teugen van genieten, want het 
leven wordt volgens mij in deze periode rooskleuriger als je kunt genieten 
van de gewone, alledaagse dingen!                                                                   HS 



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

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

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

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

Word vrijwilliger bij Bartje of Klaartje! 

KLAARTJE VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

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

www.stichtingsamenverder.com / info@stichtingsamenverder.com 

KRINGLOOPCENTRUM   BARTJE 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR THEO VAN DAM 
 

Een koninklijke onderscheiding is een uitzonderlijke blijk van waardering 
voor iemand die gedurende een langere periode persoonlijk bijzonder werk 

voor de samenleving verricht. 
 
Deze blijk van waardering is zeker voor THEO toepasbaar en de onderscheiding is 
hem met hart en ziel gegund. Theo zette zich gedurende vele jaren belangeloos in 
voor allerlei hulp- en zorg verlenende taken.  
Bij veel instellingen en bij ons, het Senioren Collectief, was en is hij actief. Onder 
andere bij het maken van onze De Kijker. 
 
 
Theo, met dit bloemetje op papier wil-
len wij, het bestuur en medewerkers 
van het Senioren Collectief, jou  
feliciteren met dit ‘lintje’ en onze  
waardering uitspreken voor je inzet!! 
 
 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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EENS ZAL DE BETUWE IN BLOEI WEER STAAN… DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Het is een mooie ochtend in April 
2021. Vrouwdin en ik staan in de 
schuifpui en kijken naar de zon 
overgoten tuin. Zij zegt plotseling 
“de magnolia bloeit en ook de 
 pruimenboom staat in bloei”. Na 
deze woorden gebeurt er iets  
bijzonders in mijn brein, voer voor 
psychologen. Bij het horen van het 
woord “bloei” ga ik iets doen wat ik helemaal niet kan: ik begin te zingen! Zo  
vals als een kraai zing ik: “Eens zal De Betuwe in bloei weer staan” waarop  
vrouwdin helder en zuiver meezingt: “Veel mooier en veel voller dan voorheen”. 
Dan murmelen we samen wat omdat we de tekst niet meer kennen, om dan  
samen de slotzin uit volle borst te galmen: “We zullen herbouwen steen voor 
steen”. 
Even voor de jongere generatie: dit lied was de absolute tophit in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. Het simpele refreintje deed bij mij een golf aan herinnerin-
gen bovenkomen. In 1945 en 1946 organiseerden actieve buurtbewoners straat-
feesten. Voor de jongere kinderen was er hardlopen en zaklopen, de iets oudere 
kinderen konden pijltjes werpen waarbij foto’s van Hitler en Mussert als schijf 
dienden. De meeste punten kon je verdienen als je in één beurt, met vijf pijltjes, 
beide ogen raakte. Het meest komisch waren de kussengevechten van twee jong-
volwassenen. Twee stevige jongemannen, ieder vergezeld door twee secondanten, 
om ze bij het vallen op te vangen, klommen op een liggende paal, gewapend met 
een kussen. Zij schoven naar elkaar toe en probeerden de ander van de paal te 
slaan. Dat was lachen als dat lukte. Kinderachtig? Ja, dit doen we allemaal niet 
meer in 2021, maar toen waren we totaal niets gewend. 
Het mooiste begon rond vier uur. Dan kwam er een band, ik weet de naam nog: 
‘GODZILLA’. Op een bakfiets met daarop, drie kastdeuren, een oud vloerkleed, een 
drumstel en drie koffertjes met muziekinstrumenten. De drummer stuurde de  
bakfiets naar het pleintje terwijl de bandleden de buurt in gingen om zes Amster-
damse vuilnisbakken te verzamelen. Vervolgens gingen de kastdeuren op de  
vuilnisbakken, het vloerkleed er op en het podium was klaar. Het drumstel werd 
erop getild, de vier bandleden klauterden op het podium, pakten hun trompet,  
klarinet en saxofoon uit hun koffertjes en begonnen te spelen, echt spelen zonder 
stopcontact! Als je kon aantonen dat je geld bezat wat je eerlijk had verdiend, 
werd dat later ook nog omgeruild voor nieuw geld. 
 

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

Sanita
ir

Tegels
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s
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Alle
topmerken
in huys.



 

DE KIJKER JUNI 2021 9 
 

EENS ZAL DE BETUWE IN BLOEI WEER STAAN… DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Het is een mooie ochtend in April 
2021. Vrouwdin en ik staan in de 
schuifpui en kijken naar de zon 
overgoten tuin. Zij zegt plotseling 
“de magnolia bloeit en ook de 
 pruimenboom staat in bloei”. Na 
deze woorden gebeurt er iets  
bijzonders in mijn brein, voer voor 
psychologen. Bij het horen van het 
woord “bloei” ga ik iets doen wat ik helemaal niet kan: ik begin te zingen! Zo  
vals als een kraai zing ik: “Eens zal De Betuwe in bloei weer staan” waarop  
vrouwdin helder en zuiver meezingt: “Veel mooier en veel voller dan voorheen”. 
Dan murmelen we samen wat omdat we de tekst niet meer kennen, om dan  
samen de slotzin uit volle borst te galmen: “We zullen herbouwen steen voor 
steen”. 
Even voor de jongere generatie: dit lied was de absolute tophit in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. Het simpele refreintje deed bij mij een golf aan herinnerin-
gen bovenkomen. In 1945 en 1946 organiseerden actieve buurtbewoners straat-
feesten. Voor de jongere kinderen was er hardlopen en zaklopen, de iets oudere 
kinderen konden pijltjes werpen waarbij foto’s van Hitler en Mussert als schijf 
dienden. De meeste punten kon je verdienen als je in één beurt, met vijf pijltjes, 
beide ogen raakte. Het meest komisch waren de kussengevechten van twee jong-
volwassenen. Twee stevige jongemannen, ieder vergezeld door twee secondanten, 
om ze bij het vallen op te vangen, klommen op een liggende paal, gewapend met 
een kussen. Zij schoven naar elkaar toe en probeerden de ander van de paal te 
slaan. Dat was lachen als dat lukte. Kinderachtig? Ja, dit doen we allemaal niet 
meer in 2021, maar toen waren we totaal niets gewend. 
Het mooiste begon rond vier uur. Dan kwam er een band, ik weet de naam nog: 
‘GODZILLA’. Op een bakfiets met daarop, drie kastdeuren, een oud vloerkleed, een 
drumstel en drie koffertjes met muziekinstrumenten. De drummer stuurde de  
bakfiets naar het pleintje terwijl de bandleden de buurt in gingen om zes Amster-
damse vuilnisbakken te verzamelen. Vervolgens gingen de kastdeuren op de  
vuilnisbakken, het vloerkleed er op en het podium was klaar. Het drumstel werd 
erop getild, de vier bandleden klauterden op het podium, pakten hun trompet,  
klarinet en saxofoon uit hun koffertjes en begonnen te spelen, echt spelen zonder 
stopcontact! Als je kon aantonen dat je geld bezat wat je eerlijk had verdiend, 
werd dat later ook nog omgeruild voor nieuw geld. 
 



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

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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De band begon steevast met “In the Mood” 
van Glenn Miller. Net als alle zeventien- 
jarigen had ik nooit dansen geleerd maar in 
de ruimte schuifelen ging. We zochten  
zeventienjarige meisjes, mochten ze kussen 
zonder een draai om de oren te krijgen.  
Integendeel, de meisjes vonden het heerlijk 
gekust te worden. Het meren deel was inderdaad “Sweet seventeen and never 
been kissed”. Wanneer de schemering inviel speelde de band tot slot de songs van 
Vera Lynn, “From the time we say goodbye”en “Till we meet again” en dan was het 
afgelopen. De bandleden pakten hun instrumenten in, vouwden het vloerkleed op, 
de kastdeuren werden met vloerkleed op de bakfiets gelegd. De buurtbewoners 
zochten hun eigen vuilnisbak, de bakfiets vertrok en de nog resterende aanwezi-
gen gingen naar huis. De feestavond was afgelopen.  
Bij het neerschrijven van het verhaal zie ik na 75 jaar nog haarscherp alle beelden 
weer voor mijn geest. 
De straatfeesten waren niet het enige amusement van de zeventienjarige pubers 
na de oorlog. De zondagse fietstochtjes waren een welkome ontspanning. Met een 
clubje van drie meisjes en drie jongens huurden we allemaal een goede fiets voor 
25 cent voor de tijd van 12.00 tot 18.00 uur. We fietsten langs de Amstel tot aan 
de uitspanning het ‘Kalfje’. Daar dronken wij een kogelflesje. Dit was een wonder-
lijk fenomeen: een flesje waarin een koolzuurhoudend drankje zat, afgesloten met 
een knikker. Deze knikker moest je naar beneden drukken en dan kon je de inhoud 
opdrinken. 
 
Op een zondag in september 1945 wilden we een dagtocht naar Utrecht maken. 
We huurden voor 35 cent voor een hele dag fietsen. Iemand had een groot tafel-
kleed meegenomen en een route uitgestippeld langs de Vecht, Abcoude, Loenen, 
Breukelen en Maarssen. Het was, en is nog steeds, een prachtige tocht. Op een 
mooi plekje langs het water stopten we en legden een kleed op het gras en keken 
wat onze ouders van hun armoe in de zakjes hadden gedaan. Na het eten gingen 
wij richting Loenen, maar omdat de wind tegen zat keerden wij naar huis terug. 
In die tijd was elke Nederlander even arm, niemand bezat meer dan 10 gulden.  
Minister Piet Lieftinck had de geldzuivering ingevoerd waarbij al het geld waarde-
loos werd.  
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Mensen die in de oorlog met zwarte handel hun vermogen hadden verdiend, kon-
den dat niet omwisselen en gooiden pakken oude bankbiljetten zo maar in de 
sloot. 
 

“Wij zullen herbouwen, steen voor steen” is wel de meest misbruikte zin van de na-
oorlogse generatie: “Wij hebben Nederland opgebouwd”. Wat een flauwekul!  De 
naoorlogse generatie heeft normaal zijn werk gedaan, is daarvoor betaald en heeft 
belasting afgedragen. Vanaf 1950 verkocht ik Castella toiletzeep en zeeppoeder. 
Buurjongen Dik was machinebankwerker en ging iedere morgen met zijn brood-
trommeltje naar de NDSM; vriend Bram was leerling- politieverslaggever en 
schreef over inbraken; oud-klasgenoot Fred vertelde Nederland alles over de  
Philips lampen. Ik zou nog een A4tje kunnen vullen met voorbeelden, maar nu te 
zeggen dat al deze mensen ons land hebben opgebouwd gaat mij toch wel erg ver. 
De enige die aanspraak op deze omschrijving zou mogen maken is Ir. F.Q. den  
Hollander, directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Deze man vertelde iedere 
zondag op onnavolgbare wijze voor de radio de voortgang van het herstel van het 
vernielde spoorwegnet. 20 km tussen Amsterdam en Utrecht; 15 km tussen  
Alkmaar en Den Helder de route naar Vlissingen vanaf Bergen op Zoom is gereed, 
kortom alle routes passeerden in zijn boeiend betoog. Heel Nederland zat aan de 
radio gekluisterd.  
Tot slot een opmerking: op het moment dat heel Nederland het lied ‘over De  
Betuwe’ zong, had ruim 60% geen flauw idee waar dat gebied lag. Natuurlijk  
onvoorstelbaar voor de bewoners van Culemborg.  
 

Maar weten deze mensen wel waar Hunsingo ligt? Ik help een beetje, het ligt  
tussen Fivelingo en Het Westerkwartier. Dit ligt in Noord-Groningen. Ik weet het 
want ik heb er ooit gewoond.    
 
 
TELEFONISCH SPREEKUUR OPENBAAR VERVOER 

 
 
 

O.V. ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het O.V. 
-  Op maandag t/m vrijdag   van 10.00-12.00u. 
-  Op dinsdag en donderdag   van 13.30-15.00u. 
-  Op maandag en woensdag   van 18.00-20.00u. 
 
telefoon 038 4540130                                     www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 

 

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 
voor het verkrijgen van het compliment kunt 
u downloaden via de website van ElkWelzijn, 
www.elkwelzijn.nl/mantelzorg. Ook kunt u 
het formulier ophalen of opvragen bij 
Caroline Vermeulen van ElkWelzijn, 06-
83525112. 

 
ElkWelzijn, Meerlaan 22, 4103XZ Culemborg(0345) 515227, info@elkwelzijn.nl  

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.  
 

 

Zorgen voor iemand die ziek of 
beperkt is hoort bij het leven. Als 
de zorg lang duurt en veel tijd in 
beslag neemt is het mantelzorg. 
Dit kan soms (te) zwaar zijn. 
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O.V. ambassadeurs geven antwoord op uw vragen over het gebruik van het O.V. 
-  Op maandag t/m vrijdag   van 10.00-12.00u. 
-  Op dinsdag en donderdag   van 13.30-15.00u. 
-  Op maandag en woensdag   van 18.00-20.00u. 
 
telefoon 038 4540130                                     www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 



•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

AIRCO service

24 uur service

Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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HET MODERNE KOKEN 
 
In de goede oude tijd was het moeder de vrouw die voor de dagelijkse maaltijd 
zorgde, dit was over het algemeen gezonde degelijke Hollandse kost. 
Niets mis mee hoor, maar ik weet nog dat bij een vriendinnetje er een vast menu 
was voor elke dag van de week, ‘s maandags spinazie met een saucijsje, dinsdags 
sperziebonen met een karbonaadje, woensdag gehaktdag enz, weinig afwisseling 
dus. 
Mijn eigen moeder vond koken heerlijk én zij was geschoold in de Franse Keuken, 
deze had ze geleerd toen ze in dienst was bij een welgestelde familie. 
En daar hebben wij van geprofiteerd! Wij aten bijvoorbeeld boeuf bourguignon 
toen het nog niet eens in het Nederlandse woordenboek stond! 
Wat zou mijn moeder van de hedendaagse eetgewoontes vinden? Sowieso heeft 
er een enorme verandering plaatsgevonden in wat er zoal op tafel komt en naast 
alle kant- en klaar maaltijden is er ook volop keus uit pakken en zakjes voor soep, 
pasta en curry gerechten. Wat de laatste jaren ook een enorme groei heeft door-
gemaakt is de levering van ingrediënten plus recepten voor complete maaltijden, 
denk bijvoorbeeld aan ‘Hello Fresh’. Een uitkomst voor mensen met weinig tijd om 
boodschappen te doen en die geen zin hebben om elke dag weer te verzinnen wat 
er op tafel moet komen. 
 
Maar ook onze keukenapparatuur is enorm veranderd: wie heeft er bijvoorbeeld 
nog geen magnetron in de keuken staan? 
En wat te denken van de slowcooker, de multicooker, de airfryer, soepmaker en 
keukenmachine? 
Hartstikke leuk allemaal maar het is er wel ingewikkelder op geworden! Zijn ze nu 
echt allemaal nodig (natuurlijk niet!) en wat kan je er allemaal mee? 
Ikzelf ben gek op dit soort apparaten en heb er ook aardig wat in huis. 
 
De komende maanden zal ik, hier in De Kijker, steeds één apparaat onder de loep 
nemen, uitleggen wat de toegevoegde waarde is en een bijbehorend recept  
leveren. 

Yvonne  
 
 
 
 
 



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

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

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

Openingstijden: ma - do 8.00-20.00 vrij 8.00-21.00 za 8.00- 20.00  zo 9.00-19.00
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STICHTING LEVENDE VERHALEN CULEMBORG  
Uit de nieuwsbrief van mei 2021: nr. 10 
(www.levendeverhalen.com) 
 
Verhalen van Culemborgers gebundeld in een boek  
 
Het is zover. De levendige herinneringen van oudere 
Culemborgers, die in 2019/20 hebben meegedaan aan 
onze verhalentafels, zijn gebundeld in een aantrekke-
lijk boek. Op 1 mei 2021 hebben we het eerste exemplaar op feestelijke wijze uit-
gereikt aan mevrouw Antoinette Spithoven, een van de deelnemers.  
Uitreiking 1e exemplaar “Het is een heel mooi boek geworden”. Dat waren de 
woorden van mevrouw Spithoven toen zij op 1 mei het eerste exemplaar van het 
boek “Onze Schooltijd” in ontvangst mocht nemen uit handen van voorzitter Loes 
van Baaren. Antoinette Spithoven is een van de deelnemers aan de Culemborgse 
verhalentafels in het seizoen 2019-2020. Ze kijkt met veel plezier terug op de  
gesprekken in haar groep: “aan de verhalentafels wordt je hart geopend; ik hoop 
zo dat we binnenkort weer bij elkaar kunnen komen”. Het boek “Onze Schooltijd” 
geeft een inkijk in het leven van kinderen die in de periode 1935 – 1965 zijn opge-
groeid. Wat ging het er toen op school en thuis anders aan toe dan in deze tijd. De 
kerk speelde in die jaren een veel grotere rol dan tegenwoordig; in veel gezinnen 
werd elke maaltijd met een gebed geopend, las vader dagelijks voor uit de bijbel 
en hoorde het - soms dagelijkse - kerkbezoek er gewoon bij. De normen en waar-
den die ouders dan aan hun kinderen voorhielden waren dus veel meer gebaseerd 
op de geboden en regels die de kerk voorschreef.  
 
Voor kinderen van nu is het haast niet te begrijpen hoe streng kinderen werden 
opgevoed. Vooral op school leerde je wel om braaf te zijn! Straffen, zelfs lijfelijke 
straffen, waren in die jaren nog heel gewoon. Er zijn ook verhalen over de gewaar-
deerde meester Poet van Stralen die zo van zingen hield 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 huis-
houding en opvoeding. De tijd buiten de schooluren wordt niet ingevuld met com-
puterspelletjes en barbies, maar met hoepelen, kaatsballen en tollen en de eerste 
zwart/wit kinderprogramma’s op TV die de kinderen op woensdagmiddag bij een 
buurvrouw in de straat mochten zien.  
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WIJSHEID VAN ANNIE M.G. SCHMIDT 
 
Met mij is er totaal niets aan de hand, ik ben nog fit van lijf en van verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie, als ik me buk, is het net of ik  
sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs ’s Heerens wegen, 
kom ik weer in winkels en ook op het plein, wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen, en over vroeger wat te kunnen 
dromen. 
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was, en ben ik weer vergeten wat ik  
gisteren nog las. 
Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen, en mijn rug raakt langzamerhand wat 
meer gebogen. 
Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg droog, maar ik ben nog fantastisch 
goed… zo op het oog. 
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar foto’s, over vroeger 
van mij, 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren, wilde ik mooie schoentjes, moest ik 
daarvoor sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, ik kende geen moeheid, zo ’t scheen. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog, u bent nog fantastisch goed… zo  
op het oog. 
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel, maar als ik niet slapen kan en ik  
schaapjes tel, 
dan twijfel ik of het wel waar is, en of schaapjes tellen niet wat raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas met water, mijn bril ligt op de tafel even later. 
Mijn steunkousen naast het bed op de stoel, U weet dus wat ik met die twijfel  
bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog, U bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog. 
’s Morgens, als ik ben opgestaan, en eerst de afwas heb gedaan, 
lees ik het nieuws in de krant, het werk in huis doe ik naderhand. 
Ik doe de ramen, ik stof wat af, ik kom tijd te kort, staat u niet paf? 
Wel gaat alles wat traag, heb na het eten wat last van de maag. 
Maar ik wil niet zeuren, want het mag, het is heel normaal bij de oude dag. 
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog, u bent nog fantastisch goed… zo op het 
oog! 

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

Door Beweging

Meedoen

Voldoening

kun je

geeft

Evelien van Wiggen

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

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

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op. 
Evelien van Wiggen
evelien@evelanx.nl • www.evelanx.nl • 06-18 86 72 83
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Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00
Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78
Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00

www.merkxbrillen.nl

Gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten en 
optometristen

Kwaliteit, service
    én deskundigheid Chopinplein 18, Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

159040 AD Gemeentegids 75x90mm FC.indd   1 23-07-13   10:10
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ODENSEHUIS CULEMBORG VERHUISD NAAR BOLDERBUREN 
 
Stichting Odensehuis Culemborg verhuisde in mei 2021 naar Bolderburen. Carla 
Molkenboer, voorzitter van Stichting Odensehuis Culemborg en Bouwe Metz,  
Secretaris-Rentmeester van Stichting Elisabeth Weeshuis verkenden het terrein en 
de gebouwen. “Bolderburen is een prachtige plek voor ontmoeting, informatie,  
activiteiten en ontspanning”, volgens de voorzitter van het Culemborgse  
Odensehuis. Bolderburen is gebouwd op het voormalige molenerf van de  
Culemborgse molen “Johanna” (1878) aan de Prijsseweg in Culemborg. De molen 
speelt een belangrijke rol in de moderne Culemborgse geschiedenis. Zo zijn er in 
de oorlogstijd, 1940-1945, 13.000 mensen afhankelijk van de meelproductie van 
de Johanna. En voor scholen in Culemborg en omgeving vervult de molen jaren-
lang een educatieve functie. Bolderburen is een sociale ontmoetingsplaats voor 
jong en oud.  Als in 2010 de Johanna en de gebouwen op het terrein te koop  
komen, worden deze aangekocht door de stichting Elisabeth Weeshuis. Deze  
stichting beheert de nalatenschap van Vrouwe Elisabeth (1475-1555) en onder-
steunt hieruit sociaal maatschappelijke projecten in en rond Culemborg. Om het 
molenerf tot een ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud, is Bolderburen 
opgericht. Na wat aanpassingen en verbouwingen is het weiland rondom de molen 
de afgelopen jaren veranderd in een natuurtuin waar gewandeld, gespeeld en  
ontdekt kan worden door jong en oud. Sinds kort zijn er ook een moestuin en  
kruidentuin, die onderhouden worden door vrijwilligers en bewoners uit de buurt. 
Geheel in de Zweedse (Bolderburen) stijl staan er op het terrein ook twee kleur-
rijke gebouwen. In het blauwe gebouw is het ‘buurtcentrum Bolderburen’ geves-
tigd. Het centrum bevat een grote keuken waar ook samen gekookt kan worden. 
Het centrum is voor iedereen toegankelijk en wordt ondersteund door ElkWelzijn. 
Het Odensehuis Culemborg is een ontmoetingscentrum voor iedereen die te  
maken heeft met geheugenklachten of beginnende dementie én voor hun  
partners, familie en vrienden. “De keuken, de grote tuin en het buurtcentrum op 
Bolderburen bieden inspiratie en veel mogelijkheden voor activiteiten voor de  
deelnemers en daar zijn we erg blij mee”, aldus de voorzitter van het Odensehuis. 
“Bolderburen is een bruisende plek waar wij graag deel van willen gaan uitmaken. 
We zien uit naar ons nieuwe thuis”. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
- Renée Lankwarden: 06-50593333 info@odensehuisculemborg.nl  
- Bouwe Metz: 06 53992689,  
www.stichtingelisabethweeshuis.nl /  www.odensehuisculemborg.nl 

 



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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www.mcdefonteijn.nl/apotheek

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

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

Huidverzorging

Natuurlijke producten 

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

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

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

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

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







Wij denken graag met u mee.

MC De Fonteijn - Prins Bernhardstraat 1a Culemborg Tel. 0345 - 537 007
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CULEMBORG AAN DE LEK                 HET VERHAAL VAN EEN WAARNEMER 
 
Het is vrijdag 21 augustus 2015. Ik zit hier op een bankje, in Culemborg, aan de 
Lek bij de veerstoep. De veerpont is net vertrokken. Even wachten dus. Maar dat 
is voor mij geen straf. Links over de spoorbrug nadert bedaard de stoptrein naar 
Culemborg, er passeert een intercity naar Utrecht. Het is wat heiig weer, hoge 
sluierwolken, dun zonnetje, wat drukkend. Het is stil, windstil. Ook even geen  
geluid van langsvarende schepen. 
Dan ver in het noorden op het spoor een dof staccato dat snel aanzwelt. Op de 
aanbrug zie ik een korte trein. Een trein getrokken door twee stoomlocs die als 
lange windhonden de brug over jagen. Met gillende stoomfluit roffelt de trein 
over de boogbrug, een uitbundig saluut aan de rivier en aan de stad.  
De cirkel is rond. Even, dit moment, ben ik volmaakt gelukkig. 
 
Zo begint het verhaal van Ben van der Veer over de geschiedenis van zijn familie, 
die oorspronkelijk uit Culemborg komt. Het verhaal is een mooi inkijkje in de tijd, 
het neemt de lezer mee in de beweging van mensen, vaak gerelateerd aan werk, 
het vervoer, maar ook de naamgeving. De schrijver switcht van eigen beleving en 
waarneming naar de positie van waarnemer in vroeger jaren. Ben woont in 
Breda, is opgegroeid in Tilburg waar hij in 1945 is geboren. Hij studeerde rechten 
in Nijmegen en was van 1973 tot 2004 werkzaam bij de overheid. Van jongs af 
aan had hij belangstelling voor aardrijkskunde en geschiedenis. Culemborg kent 
hij van het dwalen door de stad en van zijn reizen met de trein van Tilburg, langs 
Culemborg, naar Utrecht. 
De familie van der Veer verhuist in 1830 vanuit Culemborg naar Zeist. Zijn over-
grootvader Johannes Karel trouwt met een Utrechtse. Zijn grootvader Bernard 
werkt in Utrecht bij het spoor en wordt in 1926 overgeplaatst naar Eindhoven, 
later naar Tilburg. Daar wordt Bernard de stamvader van een echte spoorfamilie. 
Een familie die, net zoals Ben, Culemborg en Utrecht nog altijd weet te vinden. 
 
Het lezen van de (Culemborgse) 
voorgeschiedenis van Ben van der 
Veer is de moeite waard maar te 
lang om het hier te plaatsen. Bent u 
geïnteresseerd ga dan naar: Nieuws-
brief 2021-07 ‘Voet voor Thuis’ 13 
van Genootschap AWK VOET van 
Oudheusden. 



Een liefdevolle partner 
gevonden via 60PlusRelatie

www.60plusrelatie.nl

Wil jij ook van Single naar Samen, 
schakel dan dé specialist in op dat gebied.

Voor meer info bel Jantine.

Jantine
van Rosmalen 

0347 - 84 34 32 

Thuis komen, een hapje, drankje, samen de 
dag doornemen. De juiste partner tegen 

komen, die dat soort zaken ook belangrijk 
vindt, is makkelijker dan je denkt!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie!

Wist u dat wij:

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

EXCLUSIEF IN CULEMBORG!
De heerlijke Vlaaien van Bakker Houwens uit Son,

nu ook te koop bij Bakker Bart in Culemborg.
Vlaaien kunnen telefonisch en in de winkel

worden besteld.
Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis.
Vlaaien met uw foto of tekst zijn ook mogelijk.

Voor het uitgebreid assortiment:
Kijk op WWW.VLAAIUITSON.NL

voor het assortiment

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

Markt 6 in Culemborg

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

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

Coronaproof thuisbezorgd

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

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk
vriesvers

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

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

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

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

€ 4,95
per maaltijd

(gratis thuisbezorgd)
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Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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 JUNI DE FIETSMAAND 
 
Hoewel er in het afgelopen jaar al heel veel is 
gefietst en gewandeld, komen er nu toch weer 
tijden aan dat het veel drukker op de weg zal 
worden. Door de elektrisch aangedreven  
fietsen ontkomen we er niet aan dat het voor 
de senioren ook steeds gevaarlijker wordt. 
Jammer, want hoe zou je beter kunnen genie-
ten van de natuur, de omgeving en de vogeltjes dan op de fiets. 
Op de laatste gehouden seniorendag in oktober 2019 is er een workshop  
gegeven over de verkeersregels. Tijdens deze workshop bleek dat er toch heel 
wat regeltjes waren verwaterd. Daarom wil ik u hierbij nog eens attenderen op 
de website van de Vereniging Verkeersveiligheid Nederland (www.VVN.nl) waar 
leuke oefeningen op staan om de verkeersregels nog eens door te nemen. Een 
aanrader om, zeker op een regenachtige dag, nog eens een oefening of proef-
examen te doen. 
Ik wens iedereen een veilige zomer en daar waar mogelijk veel fietsplezier toe. 
 
 
INZAMELING INCONTINENTIE MATERIAAL 
 
Eind 2019 is een afvaardiging van Stichting Senioren Collectief, KBO-PCOB en 
ElkWelzijn bij wethouder de Reus geweest om te praten over het inzamelen van 
incontinentiemateriaal, stoma artikelen en medisch afval. In het gesprek met de 
wethouder hebben wij toen verschillende scenario’s besproken. Jammer was dat 
er totaal geen duidelijkheid te genereren viel om op hoeveel ouderen dit onder-
werp betrekking heeft. De wethouder beloofde ons om onze opmerkingen te  
zijner tijd mee te nemen in een voorstel “afval verwerking incontinentie  
materiaal (+luiers)“ naar de Gemeenteraad. 
Het heeft wel even geduurd voordat dit voorstel aan de Gemeenteraad werd 
aangeboden, maar begin maart kregen wij bericht van de Gemeente dat het 
voorstel zou worden voorgelegd aan de Raad. Het voorstel sloot wel aan bij wat 
we in het overleg hebben besproken. Ouderen met incontinentiemateriaal  
kunnen kiezen: of zelf wegbrengen van de afval zak naar de restafvalcontainer  
of een aparte container aanvragen. 
Inmiddels hebben wij bericht gekregen dat de Gemeenteraad het voorstel niet 
heeft overgenomen en dat alles bij het oude blijft.   

Hennie Smidt 
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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


