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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





10 J A A R

Peter Bos 

(06)30018484 
www.karakteruitvaart.nl

KAASSHOP
CULEMBORG

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

‘

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





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

 

 

 

 
 

 
 

De vrijwilligers van Klaartje vervoeren oude-
ren en mensen met een beperking (ook 
rolstoelvervoer) op afspraak van deur tot deur 
binnen Culemborg en naar ziekenhuizen in de 
omgeving. De bussen worden ook gebruikt 
voor dagtrips georganiseerd door o.a. 
Stichting Senioren Collectief Culemborg.  
 
 

In Bartjes kringloopcentrum zijn tegen 
een lage prijs nieuwe en gebruikte spul-
len te koop. Altijd in goede staat! 
Elke maand worden bij 'BartApart' onder 
een speciaal thema bijzondere artikelen 
aangeboden (zie website 'Nieuwsberich-
ten'). Na het winkelen kunt u uitrusten of 
een praatje maken in onze koffiecorner. 

 
 
Sociaal contact is belangrijk. Daarom heeft SSV in haar gebouw aan de 
Meerlaan in Bartjes kringloopcentrum een koffiecorner ingericht. Iedereen 
mag daar een kopje koffie komen drinken. Een gezellige plek om naar toe 
te fietsen of te wandelen. Bent u minder goed ter been, vervoer hoeft geen 
probleem te zijn. Met de bus van Klaartje wordt u gehaald en gebracht. De 
vrijwilligers van SSV dragen zorg  voor een veilige rit.  
 
 
De vrijwilligers van SSV zetten zich enthousiast in voor het welzijn van 
ouderen en mensen met een beperking.  
Zoekt  u  een  zinvolle  vrijetijdsbesteding?  U bent van harte welkom! 

Bartjes kringloopcentrum            (0345 - 517680) 

Vrijwiliger bij Stichting Samen Verder. 

Klaartje                 (0345 - 518300) 

Koffiecorner             65+ gratis 





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





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

Telefoon 
0345 - 515 699 
Uw wens is onze zorg.

24 uur per dag 
beschikbaar.

Uitvaartleider:
Marcel de Lange

Oude vismarkt 13 in Culemborg 
Tel: 0345-514470 
www.fredvandijkschoenmode.nl

Balans verandert je leven
Door de toepassing van onze

unieke zooltechnologie is lopen 
nog nooit zo comfortabel  

geweest. Stretchwalker® is de  
schoen die u blij maakt.  

Ervaar het zelf! 

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





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

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

Markt 6 in Culemborg

Brenkman | Varkensmarkt 10 | Culemborg 
T 0345 512673 | www.brenkmanculemborg.nl 
Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00
vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

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





Bezoekt u naast de tandarts een mondhygiënist?
Onderhoud is behoud.

U bent welkom, ook zonder verwijzing van uw tandarts.

www.mondpluszorg.nl

Koopmansgildeplein 18
4105 TX Culemborg

0345 473 609
info@mondpluszorg.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden

Uitlijnen

Balanceren

Lichtmetalen wielen

Remservice

Uitlaten

Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens

APK

24 uur service





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





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





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

Sanita
ir

Tegels

Advie
s

Ontw
erp
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tie

Alle
topmerken
in huys.

 

Profiteer
bĳ ons van uw

zorgvergoeding

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





                voor soepel en gemakkelijker blijven bewegen. 
 

Onafhankelijke algemene fysiotherapie. 
Ook voor voorbereiden op knie of heup operatie. 

BEWEEGGROEPEN en CURSUSSEN: 
Buiten in beschutte tuin: evenwicht, coördinatie, 

 rek en kracht oefeningen. 
ZekerLang en IJzerSterk:  samen met Weerbaarheidstrainer  

(weer) sterk en zeker bewegen. 
In Balans: samen met Tai-Chi docent een valpreventie  

cursus voor senioren. 

Neem gerust contact op voor meer informatie en proefles. 
Evelien van Wiggen: 06-18867283; evelien@evelanx.nl 

Kijk op eens op mijn website: www.evelanx.nl 

Vaste tarieven voor reparaties,
onderhoud en banden: zo weet 
u altijd waar u aan toe bent.
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

www.visscher.nl
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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





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 - 510 734 - 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

Bel gratis ons Servicecentrum: 

0800 – 77 33 444 of stuur 

ons een mail via

info@stzdb.nl.

Meer weten?
Maak gebruik van 

onze diensten in 

Buren, Culemborg, 

Dodewaard, Lienden, 

Maurik, Ochten 

en Tiel.













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


