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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
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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 
uitgenodigd. De toegang is gratis en de koffie of thee staat voor u klaar. 
Tijdens de lunchpauze is er de mogelijkheid om een broodje te eten.  
De dag staat geheel in het teken van “Op weg gaan en contact leggen”. Er 
is een kleine markt waar verschillende organisaties informatie geven over 
de mogelijkheden om op weg te gaan en contacten te leggen.  
Er zijn zeer interessante lezingen: 
- over hoe om te gaan met verschillende verkeerssituaties in Culemborg 

waarbij een update wordt gegeven van de verkeersregels.   
- over eenzaamheid en wat je eraan kan doen, een lezing hierover wordt 

gegeven door ElkWelzijn. 
Ook zullen er aan verschillende bezoekers vragen worden gesteld. Vragen 
die ons bezig houden en om een antwoord vragen. Senioren Collectief wil 
namelijk graag wat meer beeld en informatie krijgen over wat er onder de 
Senioren in Culemborg leeft. Dus is 5 oktober niet alleen een dag om 
informatie te geven, maar ook om informatie te halen. Gegevens die nuttig 
en bruikbaar zijn om de horizon te verbreden van de senioren in 
Culemborg.   
Een dag, die het bezoeken zéker waard is. Wij zien ernaar uit u te mogen 
begroeten. Informatie over deze dag zal t.z.t. in de Culemborgse Courant 
verschijnen en op onze website: www.seniorencollectiefculemborg.nl  
 
BERICHT VAN DE KBO- PCOB                           GEZELLIGE ZOMERACTIVITEIT  
 
Op woensdag 14 augustus is er een lopend buffet in Partycentrum De Lantaarn, 
Grote Kerkstraat 13. Daar de vereniging bijdraagt in de kosten, is de ledenprijs  
€ 17,50 (niet-leden betalen € 23,00).  Aanvang 17.00 uur, zaal open 16.30 uur. 
Opgave bij Adrie Holtkamp, 0345 515 347 of mail: fam.holtkamp@hetnet.nl. 
Betaling op bankrekening: NL 67 RABO 0160 0729 05 t.n.v. KBO Culemborg 
of bankrekening NL 05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB Culemborg. 

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseren de ouderen-
bond KBO-PCOB, Senioren Collectief Culemborg en 
ElkWelzijn alweer voor derde keer de Culemborgse 
Seniorendag. Van 10.00 - 16.00 u. is er OPEN HUIS in 
het Stadhuis aan de Markt.  
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JE EIGEN LEVENSVERHAAL                      ALS BOEK OF FILM 
 

 
Veel persoonlijke verhalen en rijke familiehistories zijn de hoofdonderwerpen die 
bij de jaarlijkse uitreiking van ‘Levensverhaal Culemborg’ aan bod komen.  
 
Zaterdag 8 juni overhandigde burgemeester Gerdo van Grootheest de eerste 
exemplaren in ‘De Ontmoeting’. De heer Borgstein ontving zijn videoportret met 
een groot enthousiasme: “Ik ben hier heel blij mee en ontzettend dankbaar voor de 
tijd die in mijn verhaal is gestoken.” De tijd die vrijwilligers nemen om 
levensverhalen van de oudere Culemborgers te beluisteren, wordt zichtbaar 
gewaardeerd. Bij iedere uitreiking mogen verteller en schrijver het woord tot 
elkaar richten. Hierin blijkt ook de band die zij samen hebben opgebouwd de 
afgelopen maanden. Het is geen uitzondering als ter plekke wordt afgesproken de 
wekelijkse koffieafspraak te behouden.  
Veel herinneringen: ondanks dat veel vertellers initieel dachten een ‘gewoon 
leven’ te hebben, zijn de elf boeken rijk gevuld met herinneringen, foto’s en 
brieven. Ook het videoportret, voor het eerst door ‘Levensverhaal Culemborg’ 
uitgevoerd, biedt een stroom aan ervaringen en verhalen. Het plan om vanaf dit 
seizoen ook verhalen in beeld te brengen met video, ontstond bij Huub Baijens. “Ik 
had onlangs een videocursus afgerond. Daarna bedacht ik me dat het prachtig zou 
zijn om een levensverhaal te vertellen in een videoportret.”  
Voor wie ook graag zijn levensverhaal wil vertellen of een levensverhaal wil 
schrijven, is er goed nieuws. In september start ‘Levensverhaal Culemborg’ met 
een nieuw seizoen. Hiervoor zijn zowel vertellers als schrijvers van harte welkom.  
Voor meer informatie: www.levensverhaalculemborg.nl.  

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 
 



DE KIJKER AUGUSTUS 2019 7 
 

JE EIGEN LEVENSVERHAAL                      ALS BOEK OF FILM 
 

 
Veel persoonlijke verhalen en rijke familiehistories zijn de hoofdonderwerpen die 
bij de jaarlijkse uitreiking van ‘Levensverhaal Culemborg’ aan bod komen.  
 
Zaterdag 8 juni overhandigde burgemeester Gerdo van Grootheest de eerste 
exemplaren in ‘De Ontmoeting’. De heer Borgstein ontving zijn videoportret met 
een groot enthousiasme: “Ik ben hier heel blij mee en ontzettend dankbaar voor de 
tijd die in mijn verhaal is gestoken.” De tijd die vrijwilligers nemen om 
levensverhalen van de oudere Culemborgers te beluisteren, wordt zichtbaar 
gewaardeerd. Bij iedere uitreiking mogen verteller en schrijver het woord tot 
elkaar richten. Hierin blijkt ook de band die zij samen hebben opgebouwd de 
afgelopen maanden. Het is geen uitzondering als ter plekke wordt afgesproken de 
wekelijkse koffieafspraak te behouden.  
Veel herinneringen: ondanks dat veel vertellers initieel dachten een ‘gewoon 
leven’ te hebben, zijn de elf boeken rijk gevuld met herinneringen, foto’s en 
brieven. Ook het videoportret, voor het eerst door ‘Levensverhaal Culemborg’ 
uitgevoerd, biedt een stroom aan ervaringen en verhalen. Het plan om vanaf dit 
seizoen ook verhalen in beeld te brengen met video, ontstond bij Huub Baijens. “Ik 
had onlangs een videocursus afgerond. Daarna bedacht ik me dat het prachtig zou 
zijn om een levensverhaal te vertellen in een videoportret.”  
Voor wie ook graag zijn levensverhaal wil vertellen of een levensverhaal wil 
schrijven, is er goed nieuws. In september start ‘Levensverhaal Culemborg’ met 
een nieuw seizoen. Hiervoor zijn zowel vertellers als schrijvers van harte welkom.  
Voor meer informatie: www.levensverhaalculemborg.nl.  



DE KIJKER AUGUSTUS 2019 9 
 

DAGTOCHT BIESBOSCH EN WOUDRICHEM         WOENSDAG 25 SEPTEMBER 
(MET DINER)  
 
Een mooie dag in de 
natuur en vol historie. 
De Biesbosch is een 
uniek stukje natuur in 
Nederland en dat gaan 
we zien vanaf het water en in het museum. We worden op het Museumeiland 
ontvangen met koffie/thee en gebak. Aansluitend maken we een rondvaart in een 
fluisterboot door dit unieke gebied. Na deze heerlijke tocht krijgen we een lunch 
aangeboden en kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken. In de 
namiddag rijden we naar het historische vestingstadje Woudrichem. Hier vindt een 
rondleiding van een uur plaats door vakkundige gidsen. Daarna kunt u zelf nog 
even tijd doorbrengen in dit stadje. Dit laatste is ook het geval wanneer u een 
rondleiding van een uur te lang vindt. Op de terugreis stoppen we voor een 
heerlijk drie-gangen menu in het plaatsje Leerbroek. We verwachten om rond  
20.00 u. terug te zijn in Culemborg. 
 
Aanmelden:  tot 4 september, bij voorkeur per e-mail:  

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

Kosten: € 59,00 p.p. Dit is inclusief koffie met gebak, rondvaart, lunch, 
entree museum, rondleiding Woudrichem, drie-gangen diner en 
vervoer per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 4 september op rek. NL58 RABO 0308 6178 00 
t.n.v. SSCC Culemborg. 

 
Deze dagtocht wordt gesponsord door Bladt Charity 
 
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:  
O 1.  08.30 :  Garage Streef     
O 2.  08.35 :  Betsy Perkweg/Roosje Vos    
O 3.  08.40 :  Otto v.Reesweg/Vianense Poort   
O 4.  08.50 :  Lalainglaan/hoek Dreef   
O 5.  08.55 :  Driestad (bij bushalte)  
O 6.  09.00:   t/o Kruidvat Chopinplein                                  

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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UIT HET LEVEN GEGREPEN 
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken  

Soms word je met een raadsel opgescheept, waar je lang over nadenkt. Dat is mij 
dus gebeurd. Ik werd door een bekende gebeld. Tijdens ons gesprek werd mij het 
volgende voorgelegd: “Weet jij wat je moet doen als je je afvraagt of het glas half 
vol of half leeg is”? Aan het eind van het telefoontje werd mij de oplossing 
gegeven: ”Je moet het glas volschenken!” Ik legde de telefoon neer en wilde 
boodschappen gaan doen, maar het werd noodweer en ik moest wachten tot de 
bui over was. Al wachtend bleef het raadsel als een oorwurm in mijn hoofd 
ronddolen. Niet alleen dit gezegde, maar ook de verhalen van mensen, die ik die 
week had ontmoet en gesproken. Mensen met een eigen verhaal en een eigen 
achtergrond. Zo vertelde iemand mij dat door een ogenschijnlijk klein ongeluk er 
ernstige gevolgen bleken te zijn, waarna een zeer lang revalidatietraject volgde. Dit 
weerhield de verteller echter niet om actief te zijn en zeker niet achter de 
geraniums te gaan zitten.  

Bij mijn bezoek aan de Werelddagen bij ‘Bolderburen’ sprak ik vluchtelingen uit 
Eritrea, Congo, Syrië, Soedan, Bosnië en de Zuid-Molukken. Mensen die hun land 
door oorlogsomstandigheden hebben moeten verlaten. Ondanks hun heimwee 
naar hun land hebben zij in Nederland de kracht opgepakt om een nieuw bestaan 
op te bouwen. Ook sprak ik iemand die net weduwe was geworden. Zij zei me: “De 
zaterdagavonden en zondagen zijn moeilijk, maar ik weet dat ik het leven zelf weer 
moet oppakken en er op uit moet gaan”. Ik hoor u al zeggen: “Wat heeft dit nou te 
maken met de vraag of het glas half vol of half leeg is en dat het vol geschonken 
moet worden”. Ik heb er echter mijn eigen interpretatie aan gegeven. Hoeveel 
mensen zijn er wel niet, die door bepaalde omstandigheden moeten knokken om 
het tij te keren. Initiatief moeten nemen en in voor- en tegenspoed, vooruit 
moeten. De vraag wordt dan niet gesteld of het glas half vol of half l eeg is. Er 
moet een initiatief worden genomen, de “fles” moet worden opgepakt om het 
leven weer waarde te geven. Alles geven om het leven opnieuw in te richten.  
Het was mij een voorrecht de mensen, waar ik het hier over heb, gesproken te 
hebben. Het zijn mijn helden. Een voorbeeld voor velen: niet bij de pakken neer 
gaan zitten: het glas niet half vol of halfleeg laten zijn, maar het initiatief nemen, de 
fles oppakken en het glas vullen. Ik hoop van ganser harte dat de inspanningen en 
de daadkracht van mijn helden wordt gehonoreerd. Dat het vruchten zal afwerpen 
en het glas VOL wordt en BLIJFT.  
                               HS 
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(W)ETENS (W)AARDIGHEDEN 
 

FEITEN EN FABELS OVER ZOETSTOFFEN. HOE ZIT HET NU ECHT? 
Bron: Kenniscentrum Zoetstoffen/Scientias.nl 
 

Zoetstoffen: hoe zit het ook alweer? 
Zoetstoffen worden toegevoegd aan voedingsmiddelen om ze wat zoeter te 
maken. Sommige van deze zoetstoffen komen uit de natuur (een bekend 
voorbeeld is stevia, dat gewonnen wordt uit de steviaplant). Anderen worden 
industrieel gemaakt (zoals het bekende aspartaam). Omdat zoetstoffen - ongeacht 
of ze nu uit de natuur of de fabriek komen - toevoegingen zijn, worden ze vaak 
aangeduid met een E-nummer. Dat E-nummer krijgen zoetstoffen pas als ze - na 
gedegen onderzoek - veilig zijn bevonden door de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid. 
 

Calorieën 
Zoetstoffen vind je vaak in suikervrije producten. De suiker is dan ingeruild voor 
zoetstoffen. En dat heeft gevolgen voor het aantal calorieën in het product. In 
tegenstelling tot suiker leveren zoetstoffen namelijk geen of nauwelijks calorieën. 
En als ze al calorieën leveren, gaat het vaak om een verwaarloosbare hoeveelheid; 
omdat zoetstoffen vele malen zoeter zijn dan suiker, zijn er maar heel weinig 
zoetstoffen nodig om een product te maken dat net zo zoet is als de suiker-
houdende variant. Vaak wordt dan ook gezegd dat zoetstoffen kunnen helpen bij 
het afvallen of handhaven van een gezond gewicht. Recente studies lijken dat te 
onderschrijven, maar onderzoekers houden een stevige slag om de arm. Er zijn 
namelijk heel veel factoren van invloed op het gewicht, bovendien blijkt het effect 
dat zoetstoffen op het gewicht van mensen heeft, sterk van persoon tot persoon 
te verschillen en tevens afhankelijk te zijn van de hoeveelheid suiker die zij eerder 
nuttigden. Kortom: we kunnen niet zomaar concluderen dat zoetstoffen leiden tot 
gewichtsverlies. 
 
Dik door zoetstoffen? 
Daar tegenover staat dan de claim dat zoetstoffen juist leiden tot 
gewichtstoename. Ze zouden zorgen voor een hongergevoel en ons uiteindelijk 
net zo dik of zelfs dikker maken dan suiker. “Sommige mensen hebben de 
overtuiging dat je van kunstmatige zoetstoffen honger krijgt,” bevestigt Van 
Berkel. Dit zou komen doordat kunstmatige zoetstoffen de insuline-afgifte 
stimuleren, terwijl er geen (of minder) suiker wordt gegeten of gedronken. Dit zou 
leiden tot een daling van de bloedsuikerspiegel wat een hongergevoel zou 
opwekken. Studies laten echter eerder het tegenovergestelde zien: mensen krijgen 
minder calorieën binnen. 

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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(W)ETENS (W)AARDIGHEDEN 
 

FEITEN EN FABELS OVER ZOETSTOFFEN. HOE ZIT HET NU ECHT? 
Bron: Kenniscentrum Zoetstoffen/Scientias.nl 
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industrieel gemaakt (zoals het bekende aspartaam). Omdat zoetstoffen - ongeacht 
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Calorieën 
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En als ze al calorieën leveren, gaat het vaak om een verwaarloosbare hoeveelheid; 
omdat zoetstoffen vele malen zoeter zijn dan suiker, zijn er maar heel weinig 
zoetstoffen nodig om een product te maken dat net zo zoet is als de suiker-
houdende variant. Vaak wordt dan ook gezegd dat zoetstoffen kunnen helpen bij 
het afvallen of handhaven van een gezond gewicht. Recente studies lijken dat te 
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Later op de dag kan er wel wat compensatie optreden, maar die is niet volledig. 
Het effect van kunstmatige zoetstoffen op de bloedsuikerspiegel is vergelijkbaar 
met dat van water. 
  
Veilig? 
Wat velen ook zorgen baart, is de veiligheid van zoetstoffen. Hoewel de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid er gedegen onderzoek naar heeft gedaan, 
twijfelen velen of er daarbij voldoende gekeken is naar de effecten die de relatief 
nieuwe zoetstoffen op lange termijn hebben. Maar daarover hoeven we volgens 
Van Berkel niet echt wakker van te liggen. Voordat een zoetstof aan onze voeding 
mag worden toegevoegd moet de veiligheid zijn aangetoond. Daarbij is naar 
verschillende uitkomstmaten gekeken en ook naar de effecten op de lange 
termijn. Op basis daarvan wordt een ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) 
vastgesteld, waarbij een ruime veiligheidsmarge is ingebouwd. In de praktijk blijft 
bijna iedereen daar ruim onder en vinden overschrijdingen zelden plaats. 
Bovendien wordt de veiligheid van het gebruik van kunstmatige zoetstoffen 
continu gemonitord. Verschillende kunstmatige zoetstoffen worden al geruime tijd 
door een groot aantal mensen gebruikt. Mocht het gebruik ervan tot 
gezondheidsrisico’s leiden, dan zou dat al boven water moeten zijn gekomen. 
Tegelijkertijd erkent Van Berkel dat er natuurlijk altijd aspecten te bedenken zijn 
waar nog niet zoveel onderzoek naar is gedaan bij mensen. Een voorbeeld is het 
effect van zoetstoffen op de darmflora. Meer onderzoek daarnaar is wenselijk, 
maar op dit moment is er onvoldoende bewijs om te stellen dat zoetstoffen de 
samenstelling van de darmflora ongunstig beïnvloeden. Bovendien verschillen 
zoetstoffen onderling sterk van elkaar wat betreft de opname en verwerking in het 
lichaam. Ze hebben alleen met elkaar gemeen dat ze een zoete smaak hebben. Het 
is daardoor onwaarschijnlijk dat alle zoetstoffen eenzelfde effect op de darmflora 
hebben. Het moge duidelijk zijn dat er al ontzettend veel onderzoek naar 
zoetstoffen is gedaan en we op basis van die studies ook behoorlijk stevige 
conclusies kunnen trekken en bepaalde discussiepunten kunnen schrappen. Maar 
consensus over zoetstoffen lijkt – zowel onder wetenschappers als consumenten – 
ver weg. Voedingswetenschap is complex, terwijl iedere consument er wel een 
mening over lijkt te hebben en erover meepraat. Vaak is dat gebaseerd op emotie 
en overtuigingen die gevoed worden door berichten op sociale media. Onder 
wetenschappers lijkt er meer overeenstemming te zijn, maar ook die zijn het niet 
altijd met elkaar eens. Daarbij speelt mee dat iedere studie zijn beperkingen kent 
waardoor er ruimte blijft voor discussie. Bovendien zullen er wetenschappers zijn 
die belang hebben bij het verdedigen van hun visie. Het is dus niet zo dat er alleen 
financiële belangen spelen. 

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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KLEINE  MIDDAGREISJES         IN DE MAAND AUGUSTUS          80+ REISJES  
 
Opgeven voor al deze reisjes:  
bij Elly Corton, tel. 515498 (bij voorkeur ’s avonds) 
(tot uiterlijk een week vóór de datum van het reisje) 
Kosten:           € 9,00 p.p. (betalen aan chauffeur of bijrijder) 
Vertrek:          u wordt opgehaald tussen 12.45 en 13.15 u.  
Thuiskomst:  afhankelijk van de afstand van locatie: tussen 17.00 en 18.00 u.  
NAAR  HUIZEN                    OP DINSDAG OP  6 AUGUSTUS  
We rijden naar restaurant ‘De Haven van 
Huizen’. Op het zijterras kunnen we, onder het 
genot van thee/koffie met gebak, genieten van 
het uitzicht op de haven. Heel bijzonder hier zijn 
de schelpkalkovens waar nu een restaurant in 
gevestigd is. 
NAAR DOORN                                                                  OP WOENSDAG  14 AUGUSTUS 
In restaurant ‘St. Helenaheuvel’, gelegen in de 
Kaapse bossen, gaan we de thee/koffie met 
gebak gebruiken. Te hopen is dat we buiten 
kunnen zitten onder de oude, grote bomen en 
dan kunnen genieten van het uitzicht op bos, 
zand en heide.  
NAAR OUDEWATER                            OP DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
Vandaag rijden we naar het idyllische oude 
stadje Oudewater. Kijken naar de mooie antieke 
geveltjes. We gaan thee/koffie drinken in 
restaurant ‘Hex’ op de markt. Daarnaast bevindt 
zich de ‘Heksenwaag’ die u, als u dat ervoor over 
heeft, kunt bezoeken (entree € 6,50 en met 
museumkaart gratis). N.B.: In dat geval moet u 
dit al melden bij het opgeven van dit reisje. 
NAAR WOERDEN                         OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 
Woerden is ook een mooi en oud stadje dat 
hoog staat genoteerd als plaats waar kaas wordt 
gemaakt. Eerst gaan we naar een kaaspakhuis 
waar we korte uitleg krijgen over het kaas 
maken met daarbij een filmpje van 8 minuten. 
De thee/ koffie gebruiken we in het, aan de 
haven gelegen, restaurant ‘De Dukdalf’.  
 

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           

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019 OPTREDEN ALEX WEST 
Alex West is haast vaste performer in De Muziektent. Hij zingt zoals hij hier zit, 
ontspannen, vrolijk en enthousiast en daarbij maakt hij u blij met zijn 
entertainment. Meestal staat De Muziektent op zijn kop als Alex West er is. 
 
ZATERDAG 17 AUGUSTUS OUDERENFESTIVAL 
Ras-entertainer en zanger Wout Nijland zal als zo vaak worden bijgestaan door 
Harry Jekel op saxofoon. Met zijn tweeën maken ze er een onvergetelijke middag 
van, voor iedereen, jong en oud. Ze spelen muziek van Ramses Shaffy, Frans 
Halsema, Herman van Veen, Edith Piaff, Adamo, Elvis en nog veel meer. 
Deze voorstelling is voor iedereen toegankelijk. Maar als het regent wordt de 
voorstelling uitgevoerd in een zorgcentrum. In dat geval is de voorstelling 
uitsluitend toegankelijk voor de genodigden. 
 
 
ORGELMUZIEK                                                 IN DE GROTE OF BARBARAKERK 
 
SMGBK  
(Stichting Muziek Grote Barbara Kerk)  
Deze stichting organiseert jaarlijks een serie 
concerten op het historische Verhofstadorgel 
(1719) en het koororgel (Bosch, ca. 1680/anon. 
ca. 1740) (zie website SMGBK).  
In juli van dit jaar vierden ze, in een week vol festiviteiten, het 300ste jaar bestaan 
van het Verhofstadtorgel. 
 
Daarnaast zijn er, met enige regelmaat, koffieconcerten op de zondag in het koor 
van de kerk. De toegang tot deze concerten is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt 
erg op prijs gesteld.  
 
In de serie orgelconcerten in de Grote of Barbarakerk, die iedere laatste vrijdag 
van de maand plaatsvindt, speelt 30 augustus Pim Schipper vanaf 20.15 uur.  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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RIJBEWIJSKEURING 75+ 
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550) 
 

Data verkrijgen gezondheidsverklaring +  
rijbewijskeuringen:  
Vrijdag 09+23 aug., 13+27 sept., 11+25 okt., 08+22 nov. en 06+20 dec. 2019  
Zie voor verdere informatie onze website + de vorige De Kijker. 
 

HET SWEET MEMORIES CAFÉ                                 EEN PRACHTIG GEBEUREN 
In juni j.l. was het de laatste keer van dit seizoen dat het 
‘Sweet Memories Café’ werd gehouden. Niet de laatste 
keer van dit fantastisch initiatief, maar wel de laatste 
keer van deze zomer. 
 
Het initiatief tot instelling van dit café is genomen door 
Danny van Zuylen, directeur van de Fransche school en 
door Klaas Krist van Stichting Zorgcentrum de Betuwe. 
Het wordt gehouden op een dinsdagochtend en -middag 
van 10.00 - 13.00 u. en van 12.00 - tot 15.00 u. Graag wil 
ik een pleidooi houden voor het ‘Sweet Memories Café’.  
Het heeft een gezellig sfeer en het heeft ook iets van een verwenmoment voor 
de bezoeker. Op een doordeweekse dag er even tussenuit, even de zinnen 
verzetten en zelf niet voor je natje en je droogje hoeven te zorgen. 
De koffie/thee wordt door vriendelijke dames geserveerd. De workshops zijn 
voor iedereen toegankelijk. De laatste keer was er een workshop ‘Schilderen a lá 
Monet’ en ‘Creatief schrijven’. Ik heb inmiddels de ervaring dat je niets hoeft de 
kunnen, want met behulp van de docenten komen er prachtige schilderwerken 
en lyrische teksten tevoorschijn. Het prettige van dit samenzijn is dat eenieder 
mee kan doen. Ben je alleen: geen probleem, aanschuiven aan een tafel en je 
wordt direct opgenomen in de groep. Ben je enigszins beperkt: dan is er hulp 
aanwezig.  
Een, door de medewerkers van de Witte Schuur gemaakte, lekkere lunch maakt 
het geheel compleet. Deze wordt geserveerd tussen 12.00- 13.00 u. zodat zowel 
de deelnemers van de ochtendgroep als de middaggroep eraan kunnen 
deelnemen. De organisatoren vertelden mij dat het ‘Sweet Memories Café’ even 
sluit, maar dat het in het najaar weer van start gaat. Ik kan u zeggen dat het een 
aanrader is om eens mee te doen. In de volgende De Kijker zullen we u (of via de 
e-mailadres als we dat van u hebben) op de hoogte houden over wanneer het 
weer van start gaat. 

Hennie Smidt 

Anthonie van Diemenstraat 34B
4104 AE Culemborg
T: 0345 - 519932
E: info@badkamerhuys.nl
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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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Danny van Zuylen, directeur van de Fransche school en 
door Klaas Krist van Stichting Zorgcentrum de Betuwe. 
Het wordt gehouden op een dinsdagochtend en -middag 
van 10.00 - 13.00 u. en van 12.00 - tot 15.00 u. Graag wil 
ik een pleidooi houden voor het ‘Sweet Memories Café’.  
Het heeft een gezellig sfeer en het heeft ook iets van een verwenmoment voor 
de bezoeker. Op een doordeweekse dag er even tussenuit, even de zinnen 
verzetten en zelf niet voor je natje en je droogje hoeven te zorgen. 
De koffie/thee wordt door vriendelijke dames geserveerd. De workshops zijn 
voor iedereen toegankelijk. De laatste keer was er een workshop ‘Schilderen a lá 
Monet’ en ‘Creatief schrijven’. Ik heb inmiddels de ervaring dat je niets hoeft de 
kunnen, want met behulp van de docenten komen er prachtige schilderwerken 
en lyrische teksten tevoorschijn. Het prettige van dit samenzijn is dat eenieder 
mee kan doen. Ben je alleen: geen probleem, aanschuiven aan een tafel en je 
wordt direct opgenomen in de groep. Ben je enigszins beperkt: dan is er hulp 
aanwezig.  
Een, door de medewerkers van de Witte Schuur gemaakte, lekkere lunch maakt 
het geheel compleet. Deze wordt geserveerd tussen 12.00- 13.00 u. zodat zowel 
de deelnemers van de ochtendgroep als de middaggroep eraan kunnen 
deelnemen. De organisatoren vertelden mij dat het ‘Sweet Memories Café’ even 
sluit, maar dat het in het najaar weer van start gaat. Ik kan u zeggen dat het een 
aanrader is om eens mee te doen. In de volgende De Kijker zullen we u (of via de 
e-mailadres als we dat van u hebben) op de hoogte houden over wanneer het 
weer van start gaat. 

Hennie Smidt 
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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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HOE HET OOIT WAS                          DOOR RICHTE LOMMERT  
 

Half december 1944 stopte bij ons huis in Amsterdam een vrachtauto. Twee 
mannen stapten de cabine uit en belden bij ons aan. Mijn vader opende de deur 
en keek ze vragend aan. De man toonde mijn vader een vrachtbrief en zei: “Ik 
heb vier dozen studieboeken van J.B. Wolters, Groningen-Batavia voor u.”. 
“Prima, ik verwachtte ze al” reageerde mijn vader met een stalen gezicht. We 
droegen de dozen naar boven. Mijn moeder zette snel voor de mannen een pot 
Santé op het houtkacheltje. Een man gaf ons een brief en zei: “Ik moet Richte 
vanavond mee terug nemen naar Groningen”. 
De mannen vertrokken en wij openden juichend de vier dozen die helemaal vol 
zaten met levensmiddelen, waarmee de familie de hongerwinter is 
doorgekomen. Mijn Groningse familie had al vele malen dozen met 
levensmiddelen gestuurd, maar die waren steeds door andere hongerige 
mensen in ontvangst genomen (= gestolen). Maar voor studieboeken had men 
geen belangstelling. 
Inderdaad kwam de vrachtwagen mij en mijn plunjezak met mijn schamele 
kleren ophalen. Van de barre tocht in de donkere nacht herinner ik slechts de 
vele stops om de bougies schoon te maken. De vrachtauto reed op een soort 
houtgas(???) die in een grote tank op de auto zat.  Na aankomst in Groningen 
werd ik opgevangen door mijn familie waar ik tot begin juni zou blijven. 
De dagen verliepen probleemloos. Mijn nichtje en ik fietsten iedere dag 16 km 
naar het dorpje Ten Boer om ieder een liter melk te kopen. Deze melk namen we 
mee in een rubberen warmwaterkruik. 
Eind januari 1945 lazen wij in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ een tweetalige 
Bekendmaking/Bekantmachung dat op 24 januari 1945 twintig vijanden van het 
Duitse Reich, die op 20 januari waren opgepakt, bij Dokkum waren 
geëxecuteerd. Tot onze verbijstering stond er de naam van mijn neef HENK 
LOMMERT bij. Een paar weken later condoleerde ik mijn oom en tante met het 
verlies van hun slechts 22-jarige zoon. Nooit zal ik de woede van mijn oom en 
het smartelijke gezicht van mijn tante vergeten.  
Maar het leven ging door. De opmars van de geallieerden door België en Zuid- 
Nederland ging onverdroten door. De Canadese troepen trokken de IJssel over, 
bevrijdden Overijssel en Drenthe en naderden op 13 april 1945 de zuidkant van 
de stad Groningen. Wij hoorden het gerommel van de kanonnen. Het geluid van 
kanonnen en geweervuur kwam steeds dichterbij. Grote rookwolken stegen op 
uit het centrum.  
Wij lagen op de vloer van de kamer en keken af en toe door een kartonnen koker 
met twee spiegeltjes naar buiten en zagen de brencarriers in de richting van het 
Noorderplantsoen rijden om de laatste Duitse verzetshaarden op te ruimen. 



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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vervolg pag. 23   
Plotseling werd het angstig stil. We keken voorzichtig uit het raam en zagen de 
eerste mensen weer op straat.  Ook mijn nichtje en ik gingen de straat op in de 
richting van het Noorderplantsoen. Daar op het gras zagen wij de lichamen van 
drie Duitse soldaten onder een soort paardendeken met daarop hun helm. De 
laarzen, die onder de deken uitstaken, gaven een lugubere aanblik. Als de dag 
van gisteren herinner ik mij dat ik op dat moment, denkend aan Henk Lommert, 
gezegd heb: “Gelukkig weer drie rot moffen minder”. Pas heel veel later heb ik 
mij gerealiseerd, dat op het moment dat ik mijn woorden uitsprak, ergens in 
Duitsland er drie moeders waren die geen idee hadden dat hun zoon op het gras 
onder een paardendeken in het Noorder Plantsoen in Groningen lagen en nooit 
meer thuis zouden komen. We liepen door naar de Grote Markt, die volledig in 
puin lag. Maar gelukkig was “onze” Martinitoren gespaard gebleven. 
Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog en half juni kwam mijn vader mij weer 
ophalen. Met het Drachter trammetje naar Lemmer en vandaar met de 
vrachtboot naar Amsterdam. Het trammetje van Groningen naar Lemmer 
duurde maar liefst vijf uur; in elk dorpje in Groningen en Friesland werd gestopt 
om mensen in- of uit te laten stappen.  Maar ik was weer thuis bij vader, moeder 
en broertje. Op 20 juli kon ik bij toeval nog mee met een groep jongeren naar 
het Overijsselse Wierden. Bij boeren mochten wij aansterken.  Op 15 augustus 
vierde ik met mijn vrienden en de Wierdense schonen uitbundig het einde van 
de Tweede Wereldoorlog en op 20 augustus kwam ik voorgoed thuis. Het leven 
opnieuw beginnen; de oorlog was voorbij en de school lonkte.  
Maar het LOT besliste anders: op 25 augustus 1945 overleed mijn moeder na een 
ziekbed van 2 dagen en mijn wereld stortte in…  

 
 

 

AANMELDSTROOK  DAGTOCHT BIESBOSCH EN WOUDRICHEM          ZIE PAG. 09  
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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LEK IN DE VERDEDIGING                        OP 17 AUGUSTUS  VAN 14:00-17:00 
Een spannende belevenis langs schuilplaatsen en door loopgraven van Werk aan 
het Spoel en Werk aan de Groeneweg.  
Niet alleen op 17 augustus, maar ook op 14 september. 
Deelname is € 7,50 p.p. voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen (tot 12 jaar).  
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 
 

 
ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ IN BON VIE 

Informatie: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 
 

 

 
                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN AUTGUSTUS    2019  TIJDSTIP 

Vr. 02 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
Vr. 09 aug. Dansmiddag met Ria Kop 14:00-16:00 
Vr.  16 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
di. 20 aug.  Zingen op het plein 14:00-16:00 
Wo. 21 aug. Optreden ‘Fruitig geflipt’ 19:30-21:00 
Wo. 28 aug. Start seizoen ‘De vrolijke Noot’ 14:00-16:00 
Vr. 30 aug. Beautyochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Za. 31 aug. Café ‘Nostalgia’ 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 u. (zomerstop van juni t/m augustus). 
- Klassiek uurtje “Beethoven”, 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



DE KIJKER AUGUSTUS 2019 29 
 

LEK IN DE VERDEDIGING                        OP 17 AUGUSTUS  VAN 14:00-17:00 
Een spannende belevenis langs schuilplaatsen en door loopgraven van Werk aan 
het Spoel en Werk aan de Groeneweg.  
Niet alleen op 17 augustus, maar ook op 14 september. 
Deelname is € 7,50 p.p. voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen (tot 12 jaar).  
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via: rondleidingen@werkaanhetspoel.nl. 
Doe je mee? Meld je dan aan per mail via rondleidingen@werkaanhetspoel.nl 
 

 
ACTIVITEITEN IN ‘DE ONTMOETING’ IN BON VIE 

Informatie: Teuni Verwolf, tel. 0345 471000 
 

 

 
                     AGENDA                                                                   BEATRIXSTRAAT 20      

                                                                        
DATUM ACTIVITEITEN AUTGUSTUS    2019  TIJDSTIP 

Vr. 02 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
Vr. 09 aug. Dansmiddag met Ria Kop 14:00-16:00 
Vr.  16 aug. Muziek- spelmiddag 14:00-16:00 
di. 20 aug.  Zingen op het plein 14:00-16:00 
Wo. 21 aug. Optreden ‘Fruitig geflipt’ 19:30-21:00 
Wo. 28 aug. Start seizoen ‘De vrolijke Noot’ 14:00-16:00 
Vr. 30 aug. Beautyochtend. Kosten € 2,50 10:00-12:00 
Za. 31 aug. Café ‘Nostalgia’ 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 u. (zomerstop van juni t/m augustus). 
- Klassiek uurtje “Beethoven”, vrije inloop 10:30-11:30. 
 



30 DE KIJKER AUGUSTUS 2019 

 

 
 
 

DE KIJKER AUGUSTUS 2019 31 
 

 
 



30 DE KIJKER AUGUSTUS 2019 

 

 
 
 

DE KIJKER AUGUSTUS 2019 31 
 

 
 



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


