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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

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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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

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
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SENIOREN EVENT 6 MAART 2020,      SPORT EN EVENT CENTER BEUSICHEM 

 

Het 4e Senioren Event is alweer achter de rug. 
Het was nog spannend of het wel door kon gaan 
vanwege het Corona virus. Na informaties en 
adviezen van de diverse instanties heeft het 
bestuur, na rijp beraad, besloten het door te 
laten gaan.  320 gasten hadden zich aangemeld 
en bijna 200 zouden er blijven eten. We hebben 

geen afmeldingen gekregen van mensen die niet durfden te komen i.v.m. het 
virus. Ver voor aanvangstijd stroomden de gasten al binnen. Het was wel even 
wennen om elkaar geen hand te geven, maar dat mocht de pret niet drukken. Er 
werden ter plekke mouvements bedacht om elkaar te begroeten. De gasten 
hadden er duidelijk zin in. De sporthal in Beusichem was gezellig en sfeervol 
ingericht. Het programma zat goed in elkaar. De videobeelden uit de zeventiger 
jaren werden enthousiast gepresenteerd door Ellen Verhagen en Mari Woerden-
bach. De zangers Sann Wieman en Mark van Veen brachten de bekende tophits uit 
de jaren 70. Onder andere Mississippi, Buona Sera, Una Paloma Blanca, Het kleine 
café aan de Haven en The Rivers of Babylon. The Beatles TriBute Band “One After 
909” bracht vele hits ten gehore van het legendarisch viertal. Velen konden op 
deze fantastisch gespeelde evergreens niet blijven zitten, waardoor menigeen zich 
aan een dansje waagde. Het programma werd afgesloten met het bekende “Till we 
meet again”. Aansluitend was er een heerlijk stampottenbuffet waarna ”One After 
909” nog even doorspeelde en er gedanst kon worden. Na afloop kregen we veel 
lovende woorden en bemerkingen met daarbij tips en suggesties die we kunnen 
gebruiken voor een volgend evenement. Wij danken iedereen en in het bijzonder 
degenen die hebben meegewerkt om dit evenement weer tot een succes te 
maken. Met name wil ik hier noemen de beheerders en medewerkers van het 
Sport & Event Center. Het was de eerste keer dat ze een dergelijk groot evenement 
in hun hal hadden. Zij hebben er heel veel energie in gestopt. Ze hadden het goed 
voor elkaar. Het stamppotten buffet was heerlijk en de bediening aan de tafels 

uitstekend. Natuurlijk moeten wij onze 
producent Max Smidt niet vergeten, die er 
weer heel veel uurtjes in had gestoken om 
deze fantastische show neer te zetten. Bij 
het naar huis gaan zei menigeen tegen 
ons: “Ik heb een heerlijke middag gehad” 
en daar ging het ons om. 
                                Hennie Smidt, voorzitter 



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

www.stichtingsamenverder.com 
info@stichtingsamenverder.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vele  winkeltjes;  kleding,  schoenen,  boeken,  meubels,  speelgoed, cd’s en lp’s. 
Elke week – nieuwe en gebruikte spullen – laag geprijsd –  altijd in goede staat! 
Elke maand – 'BartApart' – speciaal thema – bijzondere artikelen (zie website). 
De ‘Bied-kast’;  de hoogste bieder heeft een bijzonder opmerkelijk artikel. 
Sociaal contact – koffiecorner – 65⁺ -ers consumptie gratis.  

Medewerkers  van  Klaartje  vervoeren  ouderen  en  mensen  met  een  beperking 
van  deur  tot  deur  in  Culemborg  en  naar  ziekenhuizen  in  de  omgeving. 
Bel voor een afspraak van 09.00 – 12.00 uur naar 0345-518300. 
Klaartje rijdt geen lijndienst,  maar levert maatwerk,  jaarlijks ca.20.000 ritten. 
Houd daarom rekening met het gegeven dat de bus iets eerder of later kan komen. 

Bartjes kringloopcentrum en Klaartje worden gerund door ruim tweehonderd 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van ouderen en 
mensen met een beperking. Vind ook een zinvolle vrijetijdsbesteding, als verko-
per in uw eigen winkeltje, sorteerder, kassière, chauffeur, bijrijder, planner, ict-er, 
boekhouder, PR-functionaris, administratief of facilitair medewerker, enz., enz.! 
 

BARTJES 
KRINGLOOPCENTRUM 

Di. t/m vr.: 10.00 – 16.00 u 
 

Zaterdag  : 10.00 – 13.00 u 
 

Telefoon   : 0345  – 517680 

Vrijwilliger bij SSV:  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding! 
 

KLAARTJE 
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR 

Ma. 08.00 – 12.00 uur 
t/m 13.00 – 18.00 uur 
Zo. 19.00 – 22.00 uur 

Zinvol werk; vrijwillig, niet vrijblijvend. Help mee; elk dagdeel telt! 
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ONTMOETING 55+ERS                                            OP DE ZONDAGMIDDAG  
 

Enige tijd geleden is, met coaching van ElkWelzijn, door enkele enthousiaste 
vrijwilligers een zondagmiddag georganiseerd met als titel: Kennismaking 55+. 
Dit sloeg dusdanig positief aan dat deze activiteit gecontinueerd gaat worden en 
wel op één zondag in de maand onder de naam: Ontmoeting 55+. Het blijkt dat 
veel mensen, vooral alleenstaanden/gaanden, de zondag als moeilijk ervaren. 
Anderen willen graag nieuwe mensen ontmoeten. 
Bezoekers van 55+ zijn van harte welkom voor een kopje thee of koffie. Er wordt 
gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten, of deel te nemen aan een activi-
teit. De eerste zondagmiddag, en dat is op 5 april, heeft de vrijwilligersgroep voor 
een programma gezorgd. Het meedoen aan een activiteit is geheel vrijblij-vend. 
Niets doen en een praatje maken kan ook gezellig zijn, maar meedoen misschien 
nog wel gezelliger!! 
 

De algemene afspraken zijn: 
- Voor wie: 55 jaar en ouder 
- Entree:   Gratis, maar consumpties zijn wel voor eigen rekening. Bij voor- 

                     keur ‘pinnen’ in plaats van betalen met contant geld. 
- Tijd:    van 14.00-16.30 uur 
- Plaats:    Bolderburen, Prijsseweg 1b 
- Opgeven:  In verband met de ruimte en voorbereiding dient u zich wel 

                     van tevoren op te geven. Dit kan bij de Bolderburen en/of 
                     bij Loes van Delft: tel. 06 83524878 

- Data:    voorlopig op: 5 april, 3 mei, 31 mei en 28 juni 
We denken de eerste keer (5 april) aan: 
- Ontmoeting op thema’s als wandelen/natuur, lekker kletsen, samen eropuit 

trekken; 
- Een knutseltafel waar men paaseieren op papier kan inkleuren (o.a. voor 

kaarten/ menu’s) of waar men een collage kan maken van mooie stukjes/ 
reepjes papier; 

- Een spelletjestafel: rummikub, scrabble, yahtzee enzovoort. 
 

 



Oude Vismarkt 3
4101 CA Culemborg

0345-513370
www.HEMA.nl

Volg ons ook op Facebook 
@HEMACulemborg

10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

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 LANTAARN
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DAGTOCHT             KAMELENMELKERIJ EN LOONSE EN DRUNENSE DUINEN  

WOENSDAG 6 MEI 2020 MET DINER TUSSEN DE MIDDAG 
 

Na onze gebruikelijke opstaproute vertrekken we richting Berlicum, waar we bij 
aankomst bij ‘Kamelenmelkerij Smits’ koffie/thee met een plak cake nuttigen. We 
krijgen een uitgebreide presentatie en een rondleiding over het bedrijf, en je kunt 
kamelenmelk proeven. Tussen de middag krijgen we in restaurant ‘’t Maoske’ in 
De Moer een goed verzorgd driegangendiner. In de middag gaan we gedurende 
twee uur met de Duinexpres door Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en 
‘Landgoed Huis ter Heide’. Halverwege houden we een half uur een tussenstop bij 
restaurant ‘De Rustende Jager’ in Biezenmortel, waar u een kop koffie of thee met 
een Brabantse Broeder aangeboden krijgt. 
We verwachten rond 18.00 uur terug te zijn in Culemborg. 
 

Aanmelden:  tot 20 april, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl of 
via het aanmeldformulier (op pag. 13) bij Yvonne Brouwers, 
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg. N.B. Wilt u bij aanmelding 
duidelijk naam, 06-tel.nr. én opstapplaats vermelden!! 

Kosten: € 65,00 p.p.; dit is inclusief entree, presentatie en rondleiding 
Kamelenmelkerij, koffie/thee met cake, driegangendiner, rondrit 
van twee uur met de Duinexpres, koffie/thee met een ‘Brabantse 
Broeder’ en vervoer per luxe touringcar. 

Betaling:  graag ook vóór 20 april op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. 
SSCC Culemborg. 

 
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 
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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

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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80+ REISJE                                            OP ZATERDAGMIDDAG  18 APRIL 2020 

RONDVAART ‘GOUDEN HAM’ VANAF MOEKE MOOREN APPELTERN  
 
We varen met passagiersboot ‘de Sluizer’ de Maas op voor een twee uur durende 
vaartocht.  
Aan boord krijgt u koffie/thee met gebak. 
 
Opgeven bij: Elly Corton, tel. 545882 (N.B.: pas vanaf 4 april) 
Vertrek:  u wordt opgehaald tussen 12.15 en 12.45 u. 
Kosten:   € 18,00 p.p.  
Thuiskomst: tussen 17.00 en 17.30 uur 
 
 
 
LIONS BLOESEMTOCHT  2020                                   DINSDAG 21 APRIL 2020            

De LIONS CULEMBORG organiseert voor de, slecht ter been zijnde, Culemborgse 
ouderen een bloesemtocht. Deze wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op de derde 
dinsdag van april, op 21 april 2020 dus. U wordt opgehaald tussen vijf en zes uur. 
Zorg ervoor dat u om vijf uur klaar staat. 
 
Opgeven: tot uiterlijk 1 april (met naam, adres, tel.nr. + contactadres). Het liefst 
per mail: bloesemtochtculemborg@gmail.com  
 
Met groet, namens het Bloesemtochtcomité van de Lions, 
Peter Otten tel. 06-5356 6239 en Evert Wink tel.06 23723233 
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‘Het geeft mij rust dat ik dagelijks 
word gebeld. Ik heb het gevoel: ik 
ben er. Iemand bekommert zich 
om mij.’ 

Arie Noordsij, 
deelnemer Telefooncirkel

Telefooncirkel in Culemborg

Vindt u het pre�g als er elke dag iemand informeert hoe het met u 
gaat? Even een momentje van contact kan heel pre�g zijn, vooral als u 
alleen woont of moeilijk de deur uit kan.

Zo werkt het

Iedere dag wordt u gebeld door een deelnemer aan de Telefooncirkel. 
Dat gebeurt steeds op een afgesproken �jds�p, door dezelfde persoon. 
Daarna belt u de volgende van de lijst. Neemt uw belpartner niet op, of 
maakt u zich na het gesprek zorgen? Dan gee� u dit door aan de vrijwilli-
ger die de Telefooncirkel begeleidt. Hij of zij neemt dan polshoogte en 
schakelt indien nodig hulp in.

Ik wil ook elke dag contact

Leuk dat u interesse hee�! De telefooncirkel is gra�s, u betaalt alleen 
uw eigen telefoonkosten. Pak nu de telefoon en meld u aan bij Karin 
Burgers van ElkWelzijn: 06-20 71 80 53.

Een positieve start van de dag!
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Chinees
Specialiteiten Restaurant

King’s Palace
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RTGRTG
Reclame
Culemborg Tel. 0345 - 530303
INFO@RTG-RECLAME.NL

WWW.RTG-RECLAME.NL

ZAKELIJK DRUKWERK

ONAFHANKELIJK ADVIES

GRAFISCHE VORMGEVING

GEVEL- en SPANDOEKEN

(WERK) KLEDING BEDRUKKEN

EIGEN UITGAVES

RECLAMEMATERIALEN

RECLAMEDRUKWERK

WORDPRESS / JOOMLA!

WEBDESIGN/ONDERHOUD + SEO

Senioren Collectief Culemborg

Bron van informatie
voor Senioren in Culemborg

April 2020
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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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 ‘Stadsklooster Culemborg’ is nog in oprichting en experimenteel en beoogt een 
onafhankelijk oecumenisch platform te zijn van organisaties die iets doen op het 
terrein van spiritualiteit en zingeving in de meest brede zin van het woord. Onze 
ankers liggen in de joods-christelijke traditie maar we laten ons ook inspireren 
door waardevols uit andere tradities. De Raad van Kerken is een belangrijke  
samenwerkingspartner, maar daarnaast worden ook partnerschappen gesloten 
met lokale geloofsgemeenschappen en kloosters, musea, spirituele boekwinkels, 
ouderenbonden, koren en muziekstichtingen. Het Stadsklooster in oprichting 
bestaat nu nog alleen digitaal en betreft meestal de vijf binnenstad-kerken van 
Culemborg als locatie voor activiteiten. Per activiteit wordt bekeken welke ruimte 
het meeste geschikt is. Veel activiteiten zijn gericht op verbinding met het diepste 
zelf, ervaring van het goddelijke -hoe men dat ook ziet of wenst te beleven- en 
verbinding met de medemens en natuur. Wij laten ons hierbij o.a. inspireren door 
het rijke monastieke verleden van Culemborg en omstreken. Onze kernwaarden 
zijn verstilling, bezinning en verbinding. Telkens komt men die weer tegen in de 
door Stadsklooster aangeboden activiteiten. Een website is in de maak. U vindt de 
activiteiten op onze Facebookgroep ‘Stadsklooster Culemborg’ (evenementen) of 
in onze gratis maandelijkse nieuwsbrief. Wilt U die ontvangen? Stuur dan een mail 
naar: StadskloosterCulemborg@gmail.com.  
 
Workshop Gregoriaans Zingen 
Op de maandagen 30 maart, 20 april en 18 mei 2020. Organisatie: Gregoriaanse 
Kring West-Betuwe. Telkens van 18.30 - 21.45 u. Kosten € 12,50 per keer. Meer 
informatie: StadskloosterCulemborg@gmail.com.  
Ook op de maandagavonden 30 maart, 20 april, 18 mei: om 21.30 u. 15 minuten 
Kloosterlijk Avondgebed (Completen) met Gregoriaanse gezangen. Toegang vrij. 
Locatie: Oud-Katholieke Kerk op de Varkensmarkt.   
Opgave via: StadskloosterCulemborg@gmail.com.  
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vervolg pag. 17 

Stadse Stilte (Project ‘Alledagkerk’) 
De gezamenlijke kerken van Culemborg bieden momenten van rust en stilte aan de 
stad en stellen hun deuren open voor wie behoefte heeft om bij te komen en de 
weg naar zichzelf terug te lopen.  
- Zondag: Grote- of Barbarakerk elke zondagavond 19.00 u. vesper 
- Maandag: Synagoge (Ned. Geref. Kerk) elke maandag 07.15 u.: lauden of 

ochtendgebed                                                         
- Dinsdag: Oud-Katholieke Kerk elke marktdag om 12.00 u. Oecumenische 

lunch-pauzemeditatie (20 min.) 
- Dinsdagavond: Consistorie Grote- of Barbarakerk Oecumenische Stilte-

meditatie 19.45 u. 
- Woensdag: Isabelle STMR, Zijderupsvlinder 138: 09.45 u. Eucharistieviering; 
- Donderdag: Christelijk-Gereformeerde Kerk (Prijsseweg 91): Oecumenische 

Stilte-viering elke 1e donderdag van de maand om 10.00 u.  
- Vrijdag: Rozekransgebed om 09.00 u. in dagkapel RK Kerk                                                

Zaterdag: Oud-Katholieke Kerk: Open Kerk 13.00 - 17.00 u.  
 

AGENDA EIND MAART / APRIL 2020 
- Afsluiting Bonhoeffer 75: op zaterdag 28 maart 13.00 u. 

Het landelijk Bonhoefferjaar wordt afgesloten met muziek en sprekers. 
Locatie: Grote- of Barbarakerk. Toegang vrij. Organisatie i.s.m. De Roos.  
Zie voor meer info. www.deroosvanculemborg.nl 

- Palmpasen zondag 5 april 19.00 u. 
‘Johannes Passion’ J.S. Bach door Barbaracantorij. Locatie: Grote- of 
Barbarakerk. Toegang vrij, deurcollecte. 

- Eerste Paasdag zondag 12 april 17.00 u.  
‘Vier-uurtje’ in de pastorietuin met feestelijke Gregoriaanse Paasvesper. Het 
Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v Anthonie Zielhorst zingt een feestelijke 
Paasvesper. Locatie: Oud-Katholieke Kerk. Toegang vrij, deurcollecte.  
Extra feestelijk: 
om de Pasen voor U extra feestelijk te maken nodigt Stadsklooster Culemborg 
KBO-PCOB-leden en lezers van ‘De Kijker’ uit om -voorafgaand aan de vesper- 
vanaf 15.30 u. in de mooie pastorietuin een gratis kopje koffie of thee (met 
verse taart zolang de voorraad strekt) te komen drinken. Het is fijn als u even 
laat weten dat u komt via: StadskloosterCulemborg@gmail.com . 

 

Van harte welkom en u een mooie voorbereiding op Pasen gewenst! 
 

Initiatiefgroep Stadsklooster Culemborg 

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

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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp

Le
ve

rin
g

Insta
lla

tie

Alle
topmerken
in huys.
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DE BONTE DINSDAG                                                          OP DINSDAG  21 APRIL 
Het succesvolle ‘Sweet Memories Café’ gaat verder in een nieuw jasje én onder een 
nieuwe naam! Namelijk De Bonte Dinsdag!  
 
Op deze dinsdag organiseren Zorgcentra De Betuwe en De Fransche School, samen 
met een groep enthousiaste bezoekers van het programma, creatieve workshops 
en een lunch. De vegetarische lunch is bereid door medewerkers van De Witte 
Schuur. Het is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en om op een 
leuke manier aan iets creatiefs te werken. Op dinsdag 21 april is er weer een 
editie.  
We beginnen om 10.00 uur met een lekker kopje koffie of thee, met wat lekkers. 
Daarna ga je alleen, of samen met wie je komt, je uitgekozen workshop doen en 
daarna staat er nog een heerlijke lunch voor je klaar. De ideale dinsdagactiviteit!  
Het programma is van 10.00 tot 13.00 uur met een keuze uit 1 van de 2 workshops 
en een gezellige, gezamenlijke lunch. Dieetwensen? Geef het even door! Het 
programma kun je vinden op de website van De Fransche School 
www.theaterdefranscheschool.nl of bel met 0345 521546. 
 
 
STADSWANDELINGEN                        STICHTING STADSGIDSEN CULEMBORG 
 
De stadswandelingen zijn op de eerste zaterdag van de maanden april 
t/m oktober gratis. Deze wandelingen zijn alleen bedoeld voor 
individuele deelname. Op zaterdag 4 april 2020 begroeten wij u om 
11:00 graag op het voorplein van Het Weeshuis, Herenstraat 29. 
Enthousiaste stadsgidsen laten u kennis maken met de oude binnenstad. Zij ken-
nen de stad goed en vertellen interessante verhalen. Niet alleen het prachtige 
stadhuis, maar ook de unieke stadsmuur, de opvallende synagoge en vele andere 
oude gebouwen zijn te bewonderen.  
 
 
INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN                          IN DE BIBLIOTHEEK 
 
Inloopspreekuur in de Bieb voor 
INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN. 
De hulp is gratis en voor iedereen. 
Elke donderdag in april van 10:00-11:30 
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Profiteer
bij ons van uw

zorgvergoeding

Markt 9, Culemborg
Tel. (0345) 51 80 08
Vraag naar de voorwaarden.
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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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Fysiotherapie 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

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID | PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID |

COSTERWEG 8  |   4104 AJ CULEMBORG

TEL 085 - 30 37 179  |   INFO@DS-EVENTS.NL

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP 

WWW.DS-EVENTS.NL

DS-events is uw totaalleverancier voor 

al uw feesten, partijen en evenementen. 

Voor een presentatie van onze producten 

kunt u altijd onze ruime showroom 

bezoeken voor een “live” indruk en 

advies.  Voor een compleet overzicht 

van ons assortiment, verwijzen wij u 

graag naar onze online verhuurshop. 

Hier kunt u tevens makkelijk en snel 

uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt 

u ook contact opnemen voor een 

vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

FEESTJE?
LAAT DAT MAAR AAN 
ONS OVER!

COSTERWEG 8  

TEL 085 - 30 37 179  

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP 

WWW.DS-EVENTS.NL

advies.  Voor een compleet overzicht 

van ons assortiment, verwijzen wij u 

graag naar onze online verhuurshop. 

Hier kunt u tevens makkelijk en snel 

uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt 

u ook contact opnemen voor een 

vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

LAAT DAT MAAR AAN 
ONS OVER!
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JAARPLANNING                                                             OVERIGE  DAGTOCHTEN 2020 
 

WOENSDAG 17 JUNI  
Een rondleiding door de Hoekse Waard, een huifkartocht op het eiland 
Tiengemeten, bezoek aan het Rien Poortvliet museum en het landbouwmuseum.  
 
DINSDAG 28 JULI  
Met de Koninklijke Spido B.V. een 
vaartocht van een hele dag over de 
Tweede Maasvlakte en naar 
Futureland, het officiële 
bezoekerscentrum.  
 
WOENSDAG 9 SEPTEMBER  
Bezoek aan Openluchtmuseum in 
Arnhem + rondrit met uitleg over de 
Veluwe 
 
WOENSDAG 21 OKTOBER  
Naar het Brabantse land naar 
Safaripark De Beekse Bergen in 
Hilvarenbeek. 
 
WOENSDAG 9 DECEMBER  
naar CentrO in Oberhausen met, op 
eigen gelegenheid, een bezoek aan 
Kerstmarkt.  
 

 
 
 
 
 
 

Noteer vast de data. 
 

Uitgebreidere informatie leest u steeds in De kijker van de  
betreffende maand. 



Samen sterk voor senioren
Culemborg eo

Behartiging geestelijke en materiële belangen van de leden.

Persoonlijk advies bij vragen over zorg, mobiliteit, inkomen.

Hulp bij uw belasting-aangifte.

Gekwali�ceerde ouderen-adviseurs/cliënt-ondersteuning.

Als lid ontvangt u 10x per jaar het KBO-PCOB magazine en 
onze nieuwsbrief. 

Informatieve middagen voor leden en niet-leden.
Aanmelden/vragen
Tel: 06 1617 2296
Email: kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

www.kbo-pcob-culemborg.nl

   Wat is uw
testamentmoment?

   Rinkespad 1 te Culemborg
0345-547766  -  www.trium.nl

NAAR KEUZE
VOOR SLECHTS

€ 4,50
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

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

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771   INFO@JBFOOD.NL
Voor onze maaltijdcatalogus en bestellen, neem contact met ons op!
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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


