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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
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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 
 

Na de tv-beelden te hebben gezien over de wateroverlast en daardoor de  
desastreuze gevolgen in Limburg, Duitsland en België, werd ik op de één of andere 
manier naar de Lek getrokken. Ik weet niet wat het was, maar het bleef in mijn 
hoofd rondspoken. Hoe houdt de Lek zich en lopen de uiterwaarden al onder? Niet 
dat ik bang of ongerust was, hoor. Nee, dat is het niet, maar wat dan wel? Ik denk 
omdat ik met de Lek ben opgegroeid. Op 300 meter van de Lek geboren, speelde 
als kleuter op de dijk en in de uiterwaarden. Nadat we verhuisd waren naar de  
andere kant van Culemborg, moesten we in de winter elke zondagmiddag naar de 
Lek om te kijken of er al hoogwater was of bij strenge vorst of er zich al een ijsdek 
aan het vormen was. Vooral in de winter kwam het nogal eens voor dat het water 
tot ongeveer 25 cm tegen de dijk aan stond. Ik heb in het zwembad aan het Pikse 
Bogerdje leren zwemmen. Het was toen een heel droge zomer en we moesten 
zelfs naar het midden van de vaargeul om ons zwemexamen af te leggen. Later zijn 
er de stuwen gekomen om de waterstand te reguleren. Om een lang verhaal kort 
te maken: de Lek hoort nu eenmaal bij Culemborg en Culemborg hoort bij mij. Ik 
kon het niet laten. Ik heb mijn wandelschoenen aangetrokken om te gaan kijken 
hoe de rivier zich gedroeg. Bij mijn wandeling langs het wilgenpaadje en op de dijk 
genoot ik van de pispotjes, boter-, paarden- en luizenbloemen en wat dies meer 
zij. Op de dijk was het uitzicht fascinerend. De rivier geheel omlijst met een  
weelderige bloemenpracht in een groen kleurenpalet. De bloemetjes langs de dijk 
brachten me weer even terug naar mijn kindertijd toen ik die bloempjes voor mijn 
moeder plukte. Die zij later met veel liefde in ontvangst nam. Aangekomen bij de 
pont, bleek dat de rivier zijn best deed om het sterk stromende bruine water zo 
snel mogelijk af te voeren naar de zee, met zich meenemend stukken boom en 
hout. Ik heb met ontzag naar de kracht van het water staan kijken. Denkend aan 
de mensen, die er door zijn overvallen en daardoor zwaar gedupeerd zijn. Toen ik 
daar stond was overigens het dreigende gevaar in het zuiden al geweken. Ik  
realiseerde me toen wel dat we in Culemborg binnen 10 minuten in een natuur-
lijke omgeving kunnen zijn met aan de rand deze prachtige rivier. Een rivier, die 
niet alleen ellende brengt, maar ook zorgt dat te veel gevallen water wordt  
afgevoerd. Daarnaast ook ontspanning biedt en aantrekkingskracht heeft door zijn 
mooie aanzichten. Terug wandelend kwam ik een gezin tegen dat uit Syrië was  
gevlucht. Toen realiseerde ik me dat ik toch wel een bevoorrecht mens ben. Hoe 
gelukkig ik mag zijn dat mijn wieg in Culemborg heeft gestaan. Ik mijn jeugd in 
vrede heb mogen doorbrengen en nu in rust van mijn pensioen mag genieten.  

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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VAN HET BESTUUR 
 
Het Senioren Event: zaterdag 27 november aanstaande 
 
Het Senioren Event staat gepland op zaterdag 27 november aanstaande. Het 
thema is “Muzikale rondreis door Nederland”.   
We gaan via een groot videoscherm plaatsen en plekken door heel Nederland  
bezoeken en dit alles omlijst door muzikale momenten en liveoptredens. Het  
evenement gaat plaats vinden in het nieuwe DS-Party Center aan de Beesdseweg.  
We hopen dat de Corona maatregelen geen roet in het eten zullen gaan gooien. 
We zijn er echter van overtuigd dat in het DS-Party Center ons Event Corona-proof 
zal kunnen worden gehouden. Het bestuur heeft het Center bezocht en is van  
mening dat aan de geldende maatregelen gehoor kan worden gegeven.  Tenzij er 
stringentere eisen door de regering worden gesteld, die door ons niet uitvoerbaar 
zijn, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaat het op die datum zeker  
niet door. Bij de volgende De Kijker, welke eind oktober uitkomt, zal tevens een 
uitnodiging voor het Event bij u in de brievenbus vallen. Moeten we besluiten het 
uit te stellen, dan vermelden wij dit in De Kijker van die maand.  
 
 
Mantelovereenkomst met Theaterwerkplaats voor 65-plussers 
 
De gesprekken met de Culemborgse regisseur en projectmanager Marijn van den 
Bogaard zijn inmiddels afgerond en is er een mantelovereenkomst opgesteld.  
We zijn vereerd dat we als partner in de totstandkoming van dit project een rol 
hebben kunnen spelen. In januari 2022 zal het theaterstuk “Als de muren konden 
praten” in productie worden genomen. Medio mei zal het stuk worden opgevoerd 
in de Gelderlandfabriek voor leerlingen van mbo-scholen, die de opleiding voor 
verzorgende volgen en nog een keuze moeten maken welke richting ze op willen. 
Ook zullen er publieke voorstellingen worden gegeven. Een project dat als doel-
stelling heeft een theaterproductie neer te zetten dat inspeelt op actuele thema’s 
in de ouderenzorg, zoals eenzaamheid, zorg, ouderdom, discriminatie, dood en 
zingeving. Dit alles gespeeld door Culemborgse senioren, die onder leiding van 
professionele theatermakers zullen worden geschoold. 
Heeft u interesse of wilt u ook hieraan meedoen schroom dan niet informatie in te 
winnen of misschien zelfs nu al aan te melden bij:  marijnbogaard@hotmail.com 
 



10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl
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Overzicht laagdrempelige ontmoetingsplekken 
 
In het vorige bulletin vermeldden wij al dat, in overleg met de Gemeente, er een 
overzicht gemaakt zou worden van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor  
ouderen. Dit als eerste stap naar meer ontmoetingen te bewerkstelligen en  
eenzaamheid in te dammen.  
Inmiddels heeft één en ander zijn bestand gekregen en is er een lijst opgesteld. We 
kunnen ons voorstellen dat het niet helemaal compleet is en dat er in de loop van 
de tijd veranderingen in de lijst optreden, maar een begin is er. De lijst zal zoveel 
als mogelijk up-to-date worden gehouden.  Aangezien de lijst erg groot is, hebben 
wij hem gezet op onze website: www.seniorencollectiefculemborg.nl. 
 
 
WEEK TEGEN EENZAAMHEID 
 
Van 30 september tot en met 7 oktober is de  
landelijke Week tegen Eenzaamheid. Iedereen 
voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Jong en oud. Dat is vaak geen prettig  
gevoel. Sommige mensen vinden het niet erg om alleen te zijn. Andere mensen 
maakt het verdrietig. Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. 
Daarom organiseren we in Culemborg in de Week tegen Eenzaamheid op verschil-
lende plekken speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe  
contacten kunnen leggen. Eind juli werd gevraagd: “Wil jij ook iets doen in de Week  
tegen Eenzaamheid? Organiseer dan een activiteit. Jouw inzet is van harte  
welkom!” Hopelijk is hierop gereageerd. Het programma zal te zijner tijd te lezen 
zijn in de Culemborgse courant. 
  
 
RIJBEWIJSKEURING 75+   
info. Ton Scholtens, tel. 0345 753039 / 06 49715550 
 
Wijziging in prijzen van keuringen: 
- Voor B-Rijbewijs kost € 30,00 maar voor leden van ouderenbonden € 25,00. 
- Voor C- Rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00  
Data:  in 2021 op 10+24 sept., 08+22 okt., 05+19 nov. en 03+17 december.  

in 2022 op 11+21 jan., 11+25 febr., 11+25 mrt. en 08+22 april. 
Nadere informatie: zie pag. 23 van DE KIJKER 04 van mei 2021 

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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
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tie

Alle
topmerken
in huys.
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Prijssestraat 98 info@delangeuitvaartverzorging.nl
4101 CS  Culemborg www.delangeuitvaartverzorging.nl

0345 - 515 699 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Uw wens 
is onze zorg

 

 

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl
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SENIORENDAG/BEURS  
Speels en Informatief    
 
Wanneer: 
Zaterdag 9 oktober van 10.00- 15.00 uur 
 
Waar: 
In de Grote of Barbarakerk. 
Ingang aan de Grote Kerkstraat 4 
 
Voor wie: 
Alle 60-plussers. Toegang is gratis. 
 
Waarom nu al noteren: 
Omdat het niet gemist mag worden, want het doel van deze dag is: elkaar  
ontmoeten en tegelijkertijd informatie op doen.  
Wetenswaardigheden die belangrijk kunnen zijn in de levensfase van het ouder 
worden. 
 
De dag staat geheel in het teken van speels informeren, gezelligheid en vooral  
ontmoeten. 
Er is een markt waar Culemborgse organisaties zich presenteren en waar  
demonstraties worden gegeven. Daarnaast is er een groot seniorenplein  
geformeerd waar, onder het genot van een drankje en een hapje, kan worden  
bijgepraat met leeftijdgenoten en bekenden. 
 
Voor de goede orde vermelden wij dat, op dat moment geldende Corona  
maatregelen, in acht dienen te worden. 
 

Het organisatiecomité 
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80+ MIDDAGREISJES                  EN                          BUSDAGTOCHTEN 

 
Wij hopen van harte dat iedereen dit afgelopen anderhalfjaar goed is door-
gekomen. Inmiddels zijn we begonnen om weer 80+ middagreisjes in te plannen. 
Zie de pagina’s 15 en 17.  Voor zover de coronamaatregelen dit de komende tijd 
toelaten kunnen deze wel of niet doorgaan. 
Voor wat betreft de dagtochten heeft het bestuur van de SSCC nogal wat twijfels 
om die in deze onzekere tijd nog dit jaar te organiseren. 
We weten dat er mensen zijn die de dagtochten missen, maar we hopen dat we ze 
volgende jaar weer kunnen aanbieden en dat we u dan weer ontmoeten. 
 

Virginie Vermeulen 
 
INFORMATIEOCHTEND                     ZATERDAGOCHTEND 4 SEPTEMBER 2021  
 

Op zaterdag 4 september is de  
informatieochtend voor het nieuwe 
cursusseizoen in het Weeshuis in de 
Herenstraat te Culemborg.  
 
Onze docenten zijn aanwezig om informatie te geven over hun cursussen en om 
samen met jou te onderzoeken welke cursus het beste past. Zeker bij een  
talencursus is het belangrijk om in een persoonlijk gesprek af te stemmen hoe 
groot de woordenschat is van die taal en wat je al weet van de grammatica. 
Natuurlijk ben je ook welkom op deze informatieochtend als je interesse hebt om 
zelf een cursus te geven via onze organisatie of als je vrijwilliger wilt worden.  
 
Kortom: de informatieochtend is meer dan alleen een presentatie voor het nieuwe 
cursusjaar. Het is de mogelijkheid om kennis te maken met bestuur, vrijwilligers en 
docenten. Dus reserveer alvast een plekje in jouw agenda voor zaterdagochtend  
4 september en wees welkom in het Weeshuis 

 

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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•
•
•
•
•
•
•

Advies
Ontwerp
Prepress
Drukwerk
Mediareclame
Webbouw + seo
Marketingtechniek

Pascalweg 5 - 03    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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80+ MIDDAGREISJES 
 
Deze reisjes gaan alleen door als de overheid het sein op groen laat staan.  
 
Opgeven:  bij Elly Corton, tel. 545882.  

 Met daarbij tevens een telefoonnummer van een contactadres;  
Opgelet:    s.v.p. uw corona vaccinatiebewijs + een mondkapje meenemen. 
Vertrek:     u wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.30 en 14.00 u. 
Kosten:     € 10 p.p. 
Thuiskomst:   tussen 17.00 en 17.30 u. 
 
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021                    NAAR OMGEVING BREUKELEN 
Na een toeristische route, langs o.a. de Loosdrechtse 
Plassen en de Vecht, gaan we koffie/thee met gebak 
gebruiken op het terras bij het prachtig gelegen ‘Slan-
gevegt’ aan de Vecht.  
Bij slecht weer doen we dat binnen. 
 

ZATERDAG 2 OKTOBER 2021      NAAR DE LOONSE EN DRUNENSE DUINEN 
Na een toeristische route gaan we koffie/thee met 
gebak of Brabantse Broeder gebruiken bij ‘De  
Rustende Jager’, prachtig gelegen in de Loonse en 
Drunense Duinen. 
 

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021                                            NAAR HURWENEN 
Bij ‘De Roskam’ in Hurwenen, gelegen aan de Waal, 
heeft u, vanuit de overdekte en knusse veranda,  
een prachtig uitzicht over het water en het  
scheepvaartverkeer.  
Hier gebruiken we koffie/thee met gebak. 
 
ZATERDAG 23 OKTOBER 2021                            NAAR DE BLAAUWE KAMER 
De “Blauwe kamer” gelegen aan de 
Nederrijn, tussen Wageningen en  
Rhenen is een prachtig natuurgebied 
met uitzicht op de Nederrijn.  
Hier gebruiken we koffie/thee met  
gebak.  



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

Laat je boodschappen 
makkelijk thuisbezorgen!
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Supermarkt
2019
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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



 

DE KIJKER SEPTEMBER/OKTOBER 2021 17 
 

 
ZATERDAG 30 OKTOBER PANNENKOEK ETEN                        IN  HEUSDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heusden is een gerestaureerd vestingstadje gelegen in Noord-Brabant aan 
De Maas en de Bergsche Maas. In dit pittoreske stadje gaan we bij de  
Pannenkoekenbakker een pannenkoek gebruiken met daarbij een consumptie en 
een ijsje toe.  
 
Opgeven:    bij Elly Corton, tel. 545882;  
      Tevens een telefoonnummer van een contactadres opgeven; 
Opgelet: S.v.p. uw corona vaccinatiebewijs en een mondkapje meenemen; 
Vertrek:     U wordt thuis opgehaald door Klaartje tussen 13.00 en 13.30 u.; 

N.B.: dit is een half uurtje eerder dan de overige reisjes die op 
          pagina 15 staan!  

Kosten:     € 15 p.p. 
Thuiskomst:   Tussen 17.00 en 17.30 u. 
 
 
 
BIJZONDERE ACTIVITEIT                                              IN STADSKLOOSTER 
 
Op de zaterdagen in augustus kon U meedoen aan de gratis rondleidingen in de 
kerk en de tuin van de Oud Katholieke Parochie (op de Varkensmarkt) vanwege 
haar 185-jarig bestaan onder de titel: 'Een eigenzinnige, open, gastvrije en  
liberale kerk in Vrijstad Culemborg'.  
Deze rondleidingen startten steeds om 13.00 en 15.00 u. Na afloop kon U genieten 
van de mooie tuin onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers en 
ook nog even snuffelen op de tweedehands boekenmarkt.  
 
N.B.:  u kunt dus nog één keer meedoen en wel op zaterdag 28 augustus.  
           Het is beslist de moeite waard!! (redactie)  

Mogelijk/ hopelijk loopt deze activiteit nog door in de maand september. 
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VERANDERINGEN                                                 DOOR RICHTE LOMMERT 
 
Zomaar een zonnige morgen in juli 2021. Vrouwdin is naar de verjaardag van een 
vriendin en een vriend komt mij gezelschap houden. Bij de koffie roddelden wij 
over bekenden en toen de wijn op tafel kwam, werden de problemen van ons land 
uitvoerig besproken. Toen de fles leeg was hadden wij de oplossing gevonden voor 
de woningnood, de CO2 uitstoot, de immigratie, de economische ontwikkeling, de 
veiligheid en het asielbeleid. Onbegrijpelijk toch, dat Marc Rutte ons niet even 
belt, dan was hij in één keer van alle sores af geweest.  Waarschijnlijk kent Marc 
mijn telefoonnummer niet… 
Dan wijst mijn vriend plotseling op een grote kop in het ochtendblad dat op tafel 
ligt: Cyberaanval op Zweedse supermarktketen. Hackers eisen 70 miljoen dollar in 
bitcoins”. Dan komt hij met een pausvraag: (NB.: een pausvraag is een vraag 
waarop de vragensteller bijna altijd het antwoord weet bijvoorbeeld: “Is de paus 
katholiek?” of vraag van vrouwdin om 17.00 uur “Richte wil je een glaasje wijn?”). 
Natuurlijk weet ik niets van cybercriminaliteit en hackers. Dan merkt mijn vriend 
op: “Wij als 80 en 90-plussers zijn te oud voor deze moderne dingen”. Inderdaad, 
mijn simpele kennis houdt op bij de computer (ik heb niet eens een mobieltje) 
maar mijn vriend heeft wel een alwetende telefoon).  
 
Na zijn vertrek mijmerde ik nog even door en moest ineens denken aan een  
vriendenreünie in voorjaar van 2017 in hotel Kerckebosch in Zeist. Twaalf oude 
vrienden (letterlijk en figuurlijk) zijn bijeen om oude herinneringen op te halen.  De 
conversatie beweegt zich voornamelijk over het succes van onze kinderen zoals: 
“mijn zoon is bevorderd tot Ritmeester, mijn dochter is advocaat geworden, onze 
kleinkinderen (de mijne is twee en loopt al; de mijne is twintig en zit weer)”.  
Dan neemt iemand het woord dat hij met zijn zoon van zes naar de kermis was  
geweest. Hij was in geen twintig jaar op een kermis geweest en is zich dood- 
geschrokken. De draaiorgels, die lang geleden aangename klanken produceerden, 
waren vervangen door geluidsinstallaties die via enorme boxen een oorverdovend 
kabaal produceerden. Er waren (te) veel gokkramen met trekkasten en schuif- 
tractoren. Attracties, waarin een normaal mens doodsangsten uitstond, vonden 
gretig aftrek. Met weemoed dacht hij terug aan de favoriete attractie uit zijn  
puberjaren: de rups waar hij zijn meisje op trakteerde. Na twee rondjes ging er  
een kap over de rondrijdende karretjes en werd iedereen aan het zicht onttrokken 
en dan… 
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De verteller keek verheerlijkt bij de herinnering. “Ja dat was vroeger, maar heb je 
wel enig idee hoeveel dingen sinds onze jeugd van de markt verdwenen zijn? Zeker 
honderd producten”.  
Over het getal van honderd ontstond enige discussie. “Laten we er een wedstrijd 
van maken, ieder schrijft tien producten op die vroeger wel en nu niet meer te koop 
zijn”. Daar gingen we. “Doet u ook mee”? 
 

 
Kolenkit, antraciet nootjes vier, kolenhaard, potkachel, oliehaard, hetelucht  
kachel, pijp in rekje met tekst “het is geen man die niet roken kan”, porseleinen 
lampetkan met bak en kammenbakje, 69 watt gloeilamp, 3 pits petroleumstel, 
houten koffiemolen (tussen de dijen en draaien maar), zeepklopper voor de vaat, 
plusfour, kamizooltje, borstrok, kruidenierswinkels van Simon de Wit, Piet de 
Gruyter, (het snoepje van de week) ViVo, Centra, VéGé, Sperwer (De Sperwer 
spiedt naar wat u voordeel biedt), telefoon met kiesschijf, openbare telefooncel, 
carbonpapier, telex, fax, doorslagpapier, stencilmachine, slobkousen, wringer,  
zinken wasbord. 
 
We kwamen met gemak tot over de honderd. Als toegift deden we ook nog een 
wedstrijd met producten die nu wel en vroeger niet bestonden. Daar was geen 
aardigheid aan, vele honderden. Bekijk de wereld en je ziet ze overal. Het is het 
overtuigend bewijs hoe de wereld veranderd is. Zowel op technisch als sociaal  
terrein. Maar dit laatste is een ander verhaal en komt nog. 
 

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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HET MODERNE KOKEN                                                    DE AIRFRYER 
 

Ik denk dat ongeveer 80% van de huishoudens een airfryer in huis heeft, dit  
apparaat heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. 
Gezond frituren is de voornaamste reden voor de aanschaf want je kunt er met  
gebruik van heel weinig vet in frituren. Frites, bitterballen, vlammetjes, kroketten 
enz. kunnen met weinig olie bereid worden in de airfryer. Doordat er hete lucht 
gelijkmatig langs het eten stroomt wordt deze met gebruik van weinig olie  
gefrituurd en gebruik je tot 80% minder vet. 
Er zit echter wel een maar aan: je moet dan frites en snacks kopen die speciaal 
voor de airfryer of oven geschikt zijn en deze voorbereide snacks bevatten toch 
weer meer vet dan je zou verwachten. Anders worden ze niet bruin of krokant. 
Gebruik je frites of snacks die niet speciaal voorbereid zijn dan is het resultaat dat 
je een bleke bitterbal op je bord hebt liggen en ook zijn de snacks dan minder  
krokant. 
Maar je kunt veel meer doen met de airfryer. Behalve frituren kan je er ook in  
grillen, bakken en roosteren je kunt er complete maaltijden in klaar maken, je kunt 
er een appeltaart in bakken, nasi goreng in bereiden en veel, veel meer. 
De airfryer is namelijk een betere versie van de oven. 
Alles wat je in de oven klaar kunt maken, kan je ook in de airfyer bereiden. 
Het grote verschil met de oven is dat er met hete lucht wordt gewerkt die op hoge 
snelheid door het apparaat wordt geblazen. Deze hete lucht zorgt voor een snelle 
bereiding waardoor bepaalde producten, bijvoorbeeld vis heel snel klaar zijn en 
toch lekker sappig blijven. 
Het resultaat is wel afhankelijk van het type airfryer dat je gebruikt. Er zijn veel 
merken airfryers op de markt, goedkope vanaf ongeveer € 40.00 tot geavanceerde 
fryers tussen de € 200.00 en € 300.00. 
Het grote verschil zit in de inhoud en vooral in het vermogen van het apparaat. 
Hoe hoger het vermogen hoe beter het resultaat. Dit is zeker iets om op te letten 
bij de aanschaf. Ter vergelijking, afhankelijk van het type heeft de: 
Philips airfryer XXL een vermogen van 2250 watt, Princess 182020 heeft 1500 watt 
en de Molino Health fryer mini heeft 1000 watt vermogen. De temperatuur is dan 
in alle apparaten wel gelijk maar het vermogen bepaalt de snelheid en daarmee de 
malsheid en knapperigheid van het gerecht. 
De inhoud van de fryer bepaalt natuurlijk ook wat je erin kunt bereiden, in een 
klein apparaat kan je moeilijk een bakblik plaatsen en omdat het qua ruimte niet 
zoveel uitmaakt, kan je beter opteren voor een wat grotere airfryer.  
Er zijn verschillende accessoires te koop voor de airfryers, bakvormen, grillplaat, 
pizzaplaat etc. deze kunnen erg handig zijn.  

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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Hulp nodig bij uw financiën? 
Wij bieden

- Beschermingsbewind
- Financieel beheer
- Administra�e
- Inzicht in uw financiën
- Ondersteuning voor mantelzorgers
- Persoonlijke aandacht
- Ervaring in omgang met demen�e
- Maatwerk

Financieel beheer met zorg speciaal voor senioren
Persoonlijke aandacht, dat vinden wij belangrijk.
Wij komen bij u thuis en stemmen de hulp af op uw situa�e 
en wensen.

HCT-Advies – Postbus 253 – 4100 AG Culemborg
Aangesloten bij de Branchevereniging HORUS

Contact?
e-mail: helene@hct-advies.nl | Tel: 06 16003845

Wij bieden onze diensten
ook buiten Culemborg aan.
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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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Ikzelf gebruik de grillplaat het meest,  
doordat de plaat schuin afloopt wordt het 
vet onder in de bak opgevangen en wordt 
het vlees (speklapjes!) heerlijk knapperig 
aan de buitenkant en lekker mals van  
binnen. In de mand van de airfryer (zit er 
standaard bij) bak je je frites maar kun je 
bijvoorbeeld ook groenten roosteren. 
Er zijn veel sites waar je recepten kunt vinden voor de airfyer. Ikzelf volg de  
facebook pagina van “The Philips Chef”, hier worden dagelijks nieuwe recepten 
geplaatst en ben ik steeds weer verrast van de mogelijkheden. 
 
Voordelen van de airfyer: 
Je kunt er erg veel in bereiden (bv. ook havermout rechtstreeks in papschaaltje); 
Met weinig vet; 
Snel en smakelijk; 
Neemt minder plaats in dan een oven en je kunt hem bv meenemen naar de 
camping. 
 
Nadelen 
- Hij is lastig schoon te maken; 
- Is vrij zwaar; 
- Hij gebruikt aanmerkelijk meer stroom dan een reguliere oven. 
 
En dan het recept voor 4 personen:  Rijst met Kip en groenten: 
- 300 gr snelkook rijst 
- 4 kipfilets en kipkruiden 
- 250 gr mini groene asperge 
- 1 gele, 1 rode paprika, 1 rode ui en 1 kleine venkelknol 
- 100 gr zwarte olijven  
Doe de rijst in het bakblik, voeg water toe tot het onder staat, roer en laat 30  
minuten weken. Pel de uien en snij deze met de paprika’s in repen. Was de  
asperges en snij deze in 3 stukjes. Snij de venkel in repen en kruid de kip met de 
kipkruiden. Meng de asperges, paprika, ui, venkel en olijven met een lepel olie 
en leg deze op de rijst die onder water staat. Leg de gekruide kipfilets op de 
groenten en zet het bakblik in de airfryermand.  
Bereid alles in 1 keer 30 minuten op 160 graden. 
Eet smakelijk en veel plezier met de airfryer!                                                   Yvonne 



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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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)

44 MAALTIJDENAmbachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  

WWW.KEUZEMAALTIJD.NLNU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres

Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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DIGITALE INLOOP 
 
Digitale-inloop bestaat uit een aantal vrijwilligers die men-
sen met digitale vragen helpt deze op te lossen. Wij helpen 
met vragen over en gebruik van tablets, telefoon en de  
computer. U kunt bij ons terecht tijdens inloopuren.  
Digitale-inloop werkt samen met de Bibliotheek Culemborg 
en Seniorweb. Als groep hebben wij de beschikking over de computerruimte in 
de Bibliotheek waar 12 computers staan. Als u informatie of hulp wilt over een 
eigen apparaat dan kunt u het meenemen naar een inloopuur. De vrijwilligers 
van de Digitale-inloop zijn oud docenten van Seniorweb en kunnen u op rustige 
wijze helpen en adviseren. Onze hulp is gratis. Er staat wel een geldbus op alle 
locaties waar men een vrijwillige, dus niet verplichte, bijdrage in kan doen. 
Wij hopen u binnenkort eens te mogen ontmoeten op een van onze locaties. 
 
Wij geven ondersteuning op de volgende locaties en tijden: 
- Het Huis van de Buurt, Beatrixstraat 20 te Culemborg. 

(In september onder voorbehoud) 
Woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Contactpersoon Huis van de Buurt: Ria Spronk tel.0622728848 

- Het Weeshuis / bibliotheek, Herenstraat 29 te Culemborg. 
Woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. 

U kunt zonder afspraak op beide locaties binnenlopen 
 
Ons e-mailadres is disgroepculemborg@gmail.com 
Onze site is disgroepculemborg.weebly.com 
 
 
STICHTING PROEFTUIN 
  
Hoera!!! 
Na een lange periode van onzekerheid is er weer een ruimte waar men elkaar 
kan ontmoeten. We hopen u snel weer te zien in ons knusse plekje voor een 
kopje koffie of thee en om gezellig bij te kunnen praten. 
 
Locatie: Staalweg 16a 
Open:  maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 u. en zondag van 10.30- 12.30 u. 
 

Teunie Verwolf,  Stichting Proeftuin 
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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


